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نیز که وابسته به مؤسسۀ یادگیری هوشمند دانشگاه نرمال پکن 
هستند، در فرایند مرور ادبیات و تهیۀ پیش نویس این راهنما 
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اهداف و گسترۀ این راهنما ف

اهداف و گسترۀ این راهنما 

یکی از اقدامات سالمت عمومی به منظور مهار گسترش 
همه گیری کرونا این بود که مدارس در اکثر کشور ها از فوریه تا 

ً تعطیل شدند. در حال حاضر، نظام های آموزشی  مه 2020 اجبارا
در سرتاسر جهان با چالشی بی سابقه  مواجه اند. نهاد های دولتی 

مشغول همکاری با سازمان های بین المللی، شرکای بخش 
خصوصی و جامعۀ مدنی هستند تا آموزش از راه دور را از طریق 

آمیزه ای از فناوری ها امکان پذیر سازند و بدین ترتیب استمرار 
مطالعه و آموزش مبتنی بر برنامۀ درسی را برای همگان تضمین 

کنند. 

برنامه ریزی یادگیری از راه دور باید منطبق بر راهبرد های همۀ 
واحد های بخش آموزش باشد تا بتواند واکنش مناسبی به توقف 

ناگهانی آموزش نشان دهد. آنچه باید سرلوحۀ این برنامه ریزی 
قرار گیرد، عدالت و فراگیری است و نیز لزوم طراحی و ارائۀ 

یادگیری از راه دور به گونه ای که بر نابرابری های آموزشی و 
اجتماعی موجود نیفزاید. در عین حال، برنامه ریزی راهبرد های 

جامع تر آموزش از راه دور هم باید به نیاز های کاهش فوری 
مشکالت توجه کند و هم اهداف درازمدت را در نظر داشته باشد. 
تالش برای کاربرد آموزش از راه دور عالوه بر پاسخگویی به بحران 

فعلی، در مقیاس وسیع و در همۀ سطوح آموزشی درس های 
ارزشمند ارائه می کند و می تواند اساس تحقق اهداف درازمدت 

تشکیل نظام های آموزشی بازتر، فراگیرتر و انعطاف پذیرتر را پس 
از همه گیری کرونا بنا نهند. 

اثربخشی راهبرد های یادگیری از راه دورمشروط به انواع 
گوناگونی از آمادگی هاست شامل آمادگی فناورانۀ برنامه  های 

ملّی یادگیری از راه دور، آمادگی دوره  های برنامۀ درسی و محتوای 
پشتیبان، آمادگی آموزشی و حمایت از یادگیری در خانه و آمادگی 

برای پایش و ارزیابی. پس از استقرار دوره  های برنامۀ درسی و 
فناوری های ارائه، معلمان در خط مقدم فعالیت های زیر قرار 

خواهند داشت: طراحی و تسهیل فعالیت های یادگیری، پایش 
و ارزیابی فرایند های یادگیری از راه دور دانش آموزان در خانه، 

تنظیم مدیریت یادگیری دانش آموزان و ارزیابی دستاورد نتایج 
یادگیری آنها. در شرایط محدود بودن دانش آموزان به ماندن در 
خانه، یادگیری از راه دور و اثربخش در خانه نیازمند آن است که 

والدین و سرپرستان فعالیت های یادگیری روزانۀ دانش آموزان 
را مدیریت کنند و کارِ پایش و تسهیل را نیز به جای معلم انجام 

دهند. 

از دیدگاه یونسکو، آموزش از اوان کودکی باید بر رشد کل نگر 
شخصیت انسانی و پیشرفت معنوی، اخالقی، اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی اجتماع تمرکز داشته باشد. عالوه بر این، آموزش باید 

به نهادینه سازی رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی توجه 
نماید. در چارچوب این ارزش ها، باید کمک آموزش به صلح، 

مفاهمه، مدارا و دوستی میان ملل و گروه های نژادی و مذهبی 
را واجد بیشترین میزان اهمیت دانست. معلمان گروه های 
سنی مختلف نیازمند راهنمایی های متفاوت هستند )رجوع 

شود به مأخذ شماره 23( چراکه دانش آموزان کم سن تر برای 
خودتنظیمی1 به پشتیبانی بیشتری نیاز دارند. دانش آموزان دارای 

معلولیت نیز نیاز های خاص خود را دارند. عالوه بر این، معلمان 
مستقر در خانه اغلب از همۀ انواع امکانات و شرایط تدریس 
مدارس برخوردار نیستند. برخی از معلمان نیز از مهارت های 

ضروری برای طراحی، تسهیل و پایش فعالیت های یادگیری از راه 
دور بی بهره اند. 

هدف از این راهنما، کمک به معلمان است تا با مسائل کلیدی 
مرتبط با یادگیری از راه دور در خانه در طی تعطیلی مدارس به 
علت کرونا آشنا شوند و فعالیت های آموزشی مؤثر را طراحی و 

ً به رابطۀ مکمل آموزش رسمی  تسهیل کنند. از آنجا که ما کامال
و آموزش غیررسمی و استمرار تحصیل در سطوح آموزشی 

مختلف در طی مسیر های آموزش مادام العمر واقفیم، این راهنما 
منابع، نمونه  ها و رهنمود هایی را برای معلمان و مربیان از مقطع 

پیش دبستانی تا پایان دوره متوسطه در بر دارد. 

1 self-regulation
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1. نقش ها، شرایط کاری و حق ق1 معلمان
 در شرایط تعطیلی مدارس به علت کرونا 

پیرو تعطیلی مدارس به علت کرونا، دولت ها راه حل های یادگیری  از راه دور جایگزین را به 
منظور استمرار آموزش باکیفیت تصویب کردند. معلمان و سایر کارکنان آموزشی در خط مقدم 

تضمین استمرار یادگیری قرار دارند. ممکن است الزم باشد معلمان به منظور تضمین اثربخشی 
راه حل های یادگیری از راه دور، در نقش های خود تغییراتی ایجاد کنند.

)1(	نقش	های	چندگانۀ	معلمان	برای	
پشتیبانی	از	یادگیری	از	راه	دور	در	خانه	

در طی دوره  های تعطیلی کشورها، بیشتر اوقات معلمان باید 
به عنوان ارائه کنندگان آموزش مستقر در خانه، این نقش های 

اجتماعی چندگانه را ایفا کنند: طراح و مجری تدریس، تسهیلگر 
فعالیت های یادگیری، همتا و همراه یادگیرندگان و اعضای 

خانواده و رابط میان والدین و مدارس و همچنین اجتماعات. 
بنابراین، پشتیبانی از تندرستی، توانمندی های اجتماعی-عاطفی و 
تاب آوری معلمان پیش از بحران، حین بحران و پس از آن ضروری 

است )رجوع شود به مأخذ شماره 28(. 

)2(	تغییر	مسئولیت	های	معلمان	به	عنوان	
ارائه	کنندگان	آموزش	در	خانه	

معلمان در نبود امکان ارتباط رودررو و ترک خانه باید هم نقش 
و هم رویه  های خود را به عنوان ارائه کنندگان خدمات آموزشی 

در خانه تنظیم نمایند. فقدان تعامل فیزیکی و همچنین دوری 
از فضای مدرسه محدودیت هایی جدی هستند که برای کاهش 

آنها، معلمان باید به چگونگی کاربرد اثربخش منابع موجود توجه 
کنند و خود به طراحان و تسهیلگران موقعیت های یادگیری در 

خانه در همۀ زمان ها و فضا های فیزیکی تبدیل شوند. معلمان در 
حال حاضر باید در عین حفظ تعامالت اجتماعی با دانش آموزان، 

آنها را از راه دور هدایت کنند، فاصلۀ فیزیکی را پر کنند و انواع 
مختلف منابع برنامۀ درسی را جمع آوری کنند و به کار ببرند. 

معلمان در صورت برخورداری از پشتیبانی الزم می توانند 
نقش های چندگانه را در فرایند یادگیری از راه دور در طی بحران 

همه گیری ایفا کنند و به رهبران ارزشی، ادغام کنندگان منابع 
و طراحان موقعیت های یادگیری تبدیل شوند. عالوه بر این، 

معلمان باید با بازتعریف تجربۀ کالس درس، توجه به وضعیت 
عاطفی دانش آموزان مستقر در فضا های دور و راهنمایی کردن 

والدین، کیفیت یادگیری از راه دور را تضمین کنند )رجوع شود به 
مأخذ شماره 36(. نقش های خاص آنها عبارتند از: 

سازندۀ	موقعیت	های	یادگیری	از	راه	دور: برای تدریس 	 
از راه دور، معلمان باید فعالیت هایی را برای کمک به 

یادگیرندگان در فرایند اکتشاف و بنا نهادن فعال شناخت 
آنها از موضوعات طراحی کنند، تکالیفی انعطاف پذیر 

برای یادگیری برنامه ریزی کنند و طوری بازخورد دهند که 
یادگیرندگان بتوانند با سرعت خودشان پیشرفت کنند، 

فرصت هایی فراهم کنند تا یادگیرندگان بتوانند با همسانان 
خود در ارتباط باشند، از طریق مباحثه و مراوده یاد بگیرند 

و احساس توانمندی کنند. معلمان همچنین باید به 
دانش آموزان در مدیریت یادگیری خود از طریق تعیین 

اهداف شخصی و پایش پیشرفت کمک کنند. 

مراقب	عاطفی	و	شریک	یادگیری: فاصله گذاری و جداسازی 	 
فیزیکی ناشی از تعطیلی مدارس به علت کرونا باعث 

محدود شدن تعامل اجتماعی میان معلمان و دانش آموزان 
و دانش آموزان با یکدیگر شده است. در چنین شرایطی 

حس انزوا و درماندگی به سرعت افزایش می یابد. معلمان 
از طریق تشویق و پشتیبانی عاطفی می توانند به غلبه بر 

احساس انزوا در میان یادگیرندگان کمک کنند. 

طراح	برنامۀ	درسی	خُرد: معلمان باید اهداف برنامۀ درسی 	 
و ساختار دانش مختص هر موضوع را طراحی و زمانبندی 
درس ها و نیز فعالیت ها و منابع برنامه درسی را مدیریت 

کنند. 

طراح	آموزشی: معلمان باید متونی برای برنامه  های زنده یا از 	 
قبل ضبط شده تولید کنند، فعالیت های یادگیری و مراحل 

 )rights( 1. یادداشت مترجم: منظور از حقوق در این قسمت، مجموعه حق های انسانی
است، نه دستمزد معلمان.



9

1. نقش ها، شرایط کاری و حق ق معلمان در شرایط تعطیلی مدارس به علت کرونا

ارزیابی تکمیلی را طراحی کنند و ارزیابی تکوینی و تجمیعی 
را به اجرا درآورند. 

معلم	خصوصی: معلمان باید دروس ویدئویی پخش زنده 	 
یا غیرهمزمان تهیه کنند. همچنین باید کسب دانش و 

پیشرفت دانش آموزان را از طریق تشویق یادگیری سطح باال 
با یادگیری پرسش محور تسهیل کنند. عالوه بر این، معلمان 

در صورت لزوم می توانند به یادگیرندگان در بالفعل کردن 
خالقیتشان کمک کنند. 

)3(	شرایط	کار	معلمان	در	خانه	
معلمان در طی همه گیری کرونا مشغول آموزش و یادگیری در 

خانه هستند اما خیلی از آنها آمادگی کافی برای این کار ندارند. لذا 
مسئولین آموزشی باید به معلمان در آماده سازی امکانات مورد 

نیاز برای ارائۀ دروس و پایش یادگیری از راه دور کمک کنند. 

چالش های عمده پیش روی معلمان را می توان به شکل زیر 
خالصه کرد: 

انجام همزمان کار های خانگی و مسئولیت های خانوادگی و  1
رسیدگی به تندرستی خود در طی تعطیلی مدارس. ممکن 
است مطالبات اعضای خانواده با تدریس از راه دور تداخل 

پیدا کند. 

ً از تجهیزات یادگیری  2 زیرساخت و تجهیزات. معلمان الزاما
از راه دور شخصی برخوردار نیستند. در برخی از مناطق 

روستایی، در کنار محدودیت های برنامه  های تربیت معلم 
و روش های تدریس یادگیرنده محور، ظرفیت نامناسب 

فناوری اطالعات و ارتباطات، کالس های پرازدحام و 
چندپایه، تعداد قابل مالحظۀ دانش آموزانی که مهارت های 

پیش نیاز پایۀ تحصیلی شان را ندارند و آموزش از راه دور و 
کاربرد تجهیزات دیجیتال چالش هایی را برای معلمان ایجاد 

می کنند )رجوع شود به مأخذ شماره 30(. 

آماده سازی مطالب تدریس در قالب های مناسب یادگیری  3
از راه دور در زمان های کوتاه: این مسئله می تواند مشکالتی 

برای معلمانی که مهارت های کافی دیجیتال و فناوری 
ً با توجه  اطالعات و ارتباطات را ندارند ایجاد کند، مخصوصا
به اینکه معموال دوره  های رشد حرفه ای در این زمینه وجود 
ندارد. حتی در موقعیت های پایدارتر که زیرساخت و امکان 

اتصال کافی وجود دارد هم بسیاری از مربیان مهارت های 
پایۀ فناوری اطالعات و ارتباطات را ندارند و در فرایند رشد 

حرفه ای مستمر خود و همچنین ارائۀ یادگیری از راه دور 
دچار مشکالتی می شوند )رجوع شود به مأخذ شماره 30(. 

)4(	حقوق	معلمان	
همه گیری کرونا بر معلمان هم مانند همۀ افراد جامعه اثرات 

شخصی، عملی و عاطفی می گذارد. بنابراین، انتظار از معلمان 
برای پیشبرد یادگیری دانش آموزان در چنین شرایطی باید همراه 

با پشتیبانی اساسی و حمایت از حقوق آنها باشد از جمله: 

حق	برخورداری	از	پشتیبانی	و	رشد	حرفه	ای	باکیفیت: انتقال 	 
یافتن به یادگیری از راه دور چالش برانگیز است و بسیاری از 
معلمان آمادگی آن را ندارند. آنها در این زمینه نیازمند رشد 

حرفه ای  هستند که می تواند به صورت مجازی ارائه شود 
یا در صورتی که اتصال مناسب به اینترنت وجود نداشته 

باشد، از طریق رادیو تلویزیون عمومی در اختیارشان 
قرار گیرد. این گونه ابتکارعمل ها معلمان را از نزدیک با 

نحوۀ انجام یاددهی و یادگیری از راه دور آشنا می کند. 
به عالوه، رشد حرفه ای از معلمان در فرایند تولید رویه  های 

دانش آموز محور، افزایش سواد دیجیتال خود و کشف نحوۀ 
استفاده از داده  های مربوط به دانش آموزان حمایت می کند 

تا بتوانند از متمایز بودن برنامۀ درسی و انفرادی شدن 
یادگیری پشتیبانی کنند )رجوع شود به مأخذ شماره 28(. 

حق	برخورداری	از	امنیت	شغلی	و	دستمزد	کافی	و	بهنگام: 	 
برای حفظ انگیزه و تندرستی معلمان در طی بحران، 
دولت ها و مقامات مسئول آموزشی باید استخدام و 

دستمزد آنها را حفظ کنند. در این زمینه، باید به چگونگی 
حفظ حداکثر تعداد زنان معلم که بنا به تعهدات خانوادگی 

خود آسیب پذیرتر هستند توجه خاص نمود چراکه ادامۀ 
کار این دسته از معلمان برای تضمین ادامۀ تحصیل 

دختران و بازگشت آنها به مدرسه پس از بحران تعیین کننده 
است. 

حق	برخورداری	از	تندرستی	و	سالمت	روانی	و	عاطفی: 	 
معلمان در کالس به نیاز های اجتماعی و عاطفی کودکان 

پاسخ می دهند. برای آنکه آنها بتوانند در دوران بحران نیز به 
پاسخ دهی مناسب ادامه دهند باید از حمایت های بیشتر 

اجتماعی-عاطفی برخوردار شوند تا بتوانند بر اضطراب 
و عدم قطعیت غلبه کنند. کسانی که مهارت های روانی-
اجتماعی خود را تقویت کرده اند و به مشاوره و جلسات 

توجیهی منظم حرفه ای دسترسی دارند بهتر می توانند از 
دانش آموزان شان حمایت عاطفی کنند. 

حق	برخورداری	از	آزادی	آکادمیک	در	انجام	وظایف	حرفه	ای: 	 
معلمان برای قضاوت در مورد تناسب روش ها و لوازم 

کمک آموزشی با دانش آموزان خود صالحیت کافی دارند و 
در نتیجه باید در انتخاب گزینه  ها، تطبیق مطالب آموزشی، 

گزینش محتوای تدریس، کاربرد روش های تدریس و 
تصمیم گیری در خصوص شکل های ارائه و ارزیابی آزادی 
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عمل داشته باشند. مقامات مسئول آموزشی باید امکان 
کادمیک را در اجرای وظایف خود در چارچوب برنامۀ  آزادی آ

درسی کشور برای معلمان فراهم کنند. 
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2. آشنایی با یادگیری از راه دور در خانه در شرایط تعطیلی مدارس به علت کرونا 

2. آشنایی با یادگیری از راه دور در خانه 
در شرایط تعطیلی مدارس به علت کرونا 

2-1.	یادگیری	از	راه	دور	
یادگیری از راه دور در کل اغلب مترادف یادگیری مجازی یا 

آنالین، یادگیری الکترونیک، آموزش مکاتبه ای، مطالعات از راه 
دور، یادگیری انعطاف پذیر و دوره  های انبوه باز مجازی1 دانسته 

می شود. ویژگی های مشترک یادگیری از راه دور عبارتند از 
جداسازی مکانی یا زمانی و استفاده از رسانه  ها و فناوری برای 

ایجاد ارتباطات و تبادل در طی فرایند یادگیری. این امر از طریق 
یادگیری با استفاده از مطالب درسی چاپ شده، پخش یک سویه 

)برنامه  های رادیویی و تلویزیونی( یا اینترنت )شبکه  های اجتماعی 
و پلتفرم های یادگیری( میسر می گردد. یادگیری از راه دور 

نیازمند وجود سطوح باالی خودهدایتی2 در دانش آموزان است و 
مهارت های مطالعاتی نیز نیازمند پشتیبانی از طریق راهبرد های 

جدید تدریس، یادگیری و راهنمایی هستند )رجوع شود به مأخذ 
شماره 26(. 

2-2.	تعریف	اهداف	یادگیری	از	راه	دور	برای	
پاسخ	به	بحران	کرونا	

برنامه ریزی و اجرای برنامه   های یادگیری از راه دور برای پاسخ به 
ً شامل سه مرحله است: 1. پاسخ سریع  تعطیلی مدارس معموال

2.رویه های روزانه یادگیری از راه دور 3. وضعیت عادی جدید 
آموزش در مدارس پس از بحران. 

سیاستگذاران و مسئوالن مدارس باید از آمادگی کافی معلمان 
برای رویارویی با این وضعیت که مستلزم آشنایی معلمان با 

اهداف اصلی برنامۀ درسی در هر سه فاز است اطمینان حاصل 
کنند )رجوع شود به مأخذ شماره 30(:

اهداف	مرحلۀ	اول	–	پاسخ	سریع	

• فراهم کردن حمایت های روانی-اجتماعی و سالمت روان 	
برای کودکان و والدین و معلمان )از جمله یادداشت 

یونسکو در زمینۀ سالمت و تغذیه طی آموزش در خانه 
)رجوع شود به مأخذ شماره 25( و راهکار های سازمان 

جهانی بهداشت در خصوص حمایت روانی-اجتماعی در 
شرایط اضطراری تطبیق یافته با کرونا )رجوع شود به مأخذ 

1. massive open online courses (MOOCs)
2. self-direction

شماره 12(. 

• ایجاد امکان استمرار یادگیری در همۀ موضوعات درسی. 	

• آموزش تمرکز بر تقویت دانش پیشین یا دانش برنامۀ 	
درسی جدید.

اهداف	مرحلۀ	دوم	–	رویه	های	روزانه	یادگیری	از	راه	
دور	

• حفظ مشارکت و انگیزۀ یادگیرندگان برای یادگیری. 	

• ارائۀ فعالیت های آموزش و یادگیری که درست طراحی 	
شده اند، راهنمای والدین و استفادۀ بیشتر از ارزیابی 

تکوینی. 

• اطمینان یافتن از مشارکت مستمر دانش آموزان در 	
برنامه  های یادگیری از راه دور. 

• حفظ کیفیت یادگیری. 	

• تسهیل یادگیری فوق برنامه مانند مهارت های دیجیتال. 	

اهداف	مرحلۀ	سوم	–	گذار	به	وضعیت	عادی	جدید	

• حفظ یادگیری از راه دور بهبودیافته و مهارت های دیجیتال 	
معلمان و یادگیرندگان. 

• شناسایی و حفظ روش های تدریس اثربخش به ویژه 	
نوآوری هایی که بیشتر از فناوری استفاده می کنند. 

• ارزیابی پلتفرم ها و دوره  های یادگیری از راه دور که می شود 	
آنها را در نظام های بازتر و تاب آورتر مدرسه ای ادغام کرد. 

2-3.	الگو	های	اصلی	یادگیری	از	راه	دور	
بر اساس پیمایش مشترک یونسکو، یونیسف و بانک جهانی در 

خصوص پاسخ های ملی آموزش به تعطیلی مدارس به علت کرونا 
)رجوع شود به مأخذ شماره 33(، از راه حل های چندگانه برای 

تضمین ادامۀ آموزش خارج از مدارس در طی همه گیری شامل 
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جدول 1:	ماتریس	تحلیل	نقاط	بالقوه	و	محدودیت	های	الگو	های	اصلی	یادگیری	از	راه	دور

عناصر	کلیدی	
رویه		های	
یادگیری	و	
تدریس

انواع	
یادگیری	
از	راه	دور

مطالب	رادیوییتلویزیونیمجازی
درسی	

چاپ	شده

ابزار اصلی رسانه ای و 
فناوری 

زیرمجم عه  های 
یادگیری از راه 

دور 

یادگیری 
پلتفرم مح ر 

دروس پخش 
زنده با هدایت 

معلم 

یادگیری 
معک س1 
ویدئ یی 

تل یزی ن 
دیجیتار 

رادی ی تل یزی ن آناس گ 
تعاملی 

رادی ی 
یک س یه 

کتر درسی و 
بسته  های  مطاسر 
درسی چاپ شده 

قالب های محتوا

فیلم های کمکی 
üüüüü

چندرسانه ای 
کمکی 

üüüü

فایل های صوتی 
کمکی 

üüüüüüü

متون کمکی 
üüüü

تجهیزات دسترسی 
به محتوا

رایانه  ها )میزی، 
لپ تاپ یا تبلت( 

üüüü

گوشی های 
هوشمند  

üüüüü

گوشی های 
غیرلمسی2 

سایر تجهیزات 
دیجیتال )مانند 

کیندل3( 
üüü

تلویزیون 
ü

)تلویزیون 
دیجیتال( 

üü

üüüüüرادیو 

üüچاپی

آموزش مجازی، تلویزیونی، رادیویی و با استفاده از مطالب درسی 
چاپ شده استفاده شده  است. اولین دور جمع آوری داده  ها از 

122 کشور نشانگر متغیر بودن راه حل های یادگیری از راه دور بر 
اساس منطقه و سطح درآمد است. در حالی که یادگیری مجازی 
رایج ترین راه حل یادگیری از راه دور در کشور هایی با درآمد باال و 
ً بیشتر  متوسط رو به باال است، کشور هایی با درآمد پایین نسبتا

به تلویزیون و رادیو متکی بودند. 

جدول 1 ماتریسی است که انواع سناریو های یادگیری از راه 
دور همراه با عناصر کلیدی رویه  های یاددهی و یادگیری در آن 

فهرست شده اند. معلمان با بررسی پتانسیل ها و محدودیت های 
فناوری هر الگو می توانند کاستی های راه حل هایشان را تشخیص 

دهند، مداخله های انسانی مورد نیاز را بهتر بشناسند و 
برنامه ریزی و ارائۀ خود را بهینه کنند. 

1. flipped learning
2. feature phones
3. kindle



13

2. آشنایی با یادگیری از راه دور در خانه در شرایط تعطیلی مدارس به علت کرونا 

عناصر	کلیدی	
رویه		های	
یادگیری	و	
تدریس

انواع	
یادگیری	
از	راه	دور

مطالب	رادیوییتلویزیونیمجازی
درسی	

چاپ	شده

ابزار اصلی رسانه ای و 
فناوری 

زیرمجم عه  های 
یادگیری از راه 

دور 

یادگیری 
پلتفرم مح ر 

دروس پخش 
زنده با هدایت 

معلم 

یادگیری 
معک س1 
ویدئ یی 

تل یزی ن 
دیجیتار 

رادی ی تل یزی ن آناس گ 
تعاملی 

رادی ی 
یک س یه 

کتر درسی و 
بسته  های  مطاسر 
درسی چاپ شده 

دسترسی

افراد دارای 
معلولیت بینایی 

ü
)ممکن(

ü

افراد دارای 
معلولیت 

شنوایی 

ü
)ممکن(

üü
)ممکن(

سایر 
معلولیت ها 

ü
)ممکن( 

ü
)ممکن(

ü
)ممکن( 

مدیریت محتوا و 
دوره  ها

قابل جستجوی 
خودکار بنا به 

موضوع و پایه 
üü

قابل ویرایش و 
قابل استفادۀ 

مجدد 
üü

منبع باز و منابع 
üüüگسترده

فضا های 
ذخیره سازی، 

مدیریت و 
تبادل منابع 

ü

ابزار پشتیبانی از 
üتوسعۀ منابع 

مدیریت تقویم های 
برنامه درسی

تقویم های 
یادگیری 
تطبیقی 

بر مبنای 
یادگیرندگان 

مختلف و 
سرعت یادگیری 

آنها 

üü

تقویم های 
یادگیری مجازی 

قابل دسترس 
در هر زمان و 

هر مکان 

üü

برنامه  ها یا 
üüüüüüتقویم ثابت 
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عناصر	کلیدی	
رویه		های	
یادگیری	و	
تدریس

انواع	
یادگیری	
از	راه	دور

مطالب	رادیوییتلویزیونیمجازی
درسی	

چاپ	شده

ابزار اصلی رسانه ای و 
فناوری 

زیرمجم عه  های 
یادگیری از راه 

دور 

یادگیری 
پلتفرم مح ر 

دروس پخش 
زنده با هدایت 

معلم 

یادگیری 
معک س1 
ویدئ یی 

تل یزی ن 
دیجیتار 

رادی ی تل یزی ن آناس گ 
تعاملی 

رادی ی 
یک س یه 

کتر درسی و 
بسته  های  مطاسر 
درسی چاپ شده 

فعالیت های تدریس

درس های 
تعاملی پخش 
زندۀ همزمان 

ü
)ممکن( 

ü

درس های 
ویدئویی 

غیرهمزمان با 
ادامۀ تدریس 

همزمان 

üü

درس های 
ویدئویی 

غیرهمزمان با 
ادامۀ تدریس 

غیرهمزمان 

üüüü

برنامه  های 
تلویزیونی/ 

ویدئویی 
قابل کنترل و 

درخواستی 

üüü

پخش  یک سویۀ 
تلویزیونی/ 

ویدئویی بدون 
کنترل سرعت یا 

بازپخش 

ü

برنامه  های 
رادیویی 

üیک سویه

مطالب درسی 
چاپ شده 

ü
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عناصر	کلیدی	
رویه		های	
یادگیری	و	
تدریس

انواع	
یادگیری	
از	راه	دور

مطالب	رادیوییتلویزیونیمجازی
درسی	

چاپ	شده

ابزار اصلی رسانه ای و 
فناوری 

زیرمجم عه  های 
یادگیری از راه 

دور 

یادگیری 
پلتفرم مح ر 

دروس پخش 
زنده با هدایت 

معلم 

یادگیری 
معک س1 
ویدئ یی 

تل یزی ن 
دیجیتار 

رادی ی تل یزی ن آناس گ 
تعاملی 

رادی ی 
یک س یه 

کتر درسی و 
بسته  های  مطاسر 
درسی چاپ شده 

تعامل و همکاری 
دانش آموزان با 

همدیگر

رویه  های 
همکاری مجازی 

یا یادگیری 
پروژه محور 

ü
üü)ممکن(

مباحثه یا کار 
گروهی مجازی 

üüüهمزمان
)ممکن(

مباحثه یا کار 
گروهی مجازی 

üüغیرهمزمان 

تبادل پیام ها 
از طریق 

برنامه  های 
تلویزیونی یا 

رادیویی 

ü

ارتباط از طریق 
پیامک 

üüüüüüüü

ارتباط از طریق 
نامه نگاری 

üüüüüü üکاغذی 

ارزیابی )تکوینی یا 
تجمیعی(

ارزیابی تکوینی 
با هوش 

مصنوعی و 
مسیر های 

یادگیری 
انفرادی 

پیشنهادی 

ü
)ممکن(

ü
)ممکن( 

توزیع و ارائۀ 
خودکار آزمون ها 

ü
)ممکن( 

ü
)ممکن( 

ارائۀ 
چندرسانه ای 
دستاوردهای 

یادگیری 

ü
)ممکن(

üü
)ممکن( 
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یادگیری	از	راه	دور	مجازی	
با توجه به اقدامات فاصله گذاری اجتماعی در طی همه گیری، 
معلمان می توانند تدریس مجازی را در خانه در صورت وجود 

تجهیزات و امکان اتصال قابل اعتماد به اینترنت به اجرا درآورند. 
یادگیری از راه دور مجازی در هر زمان یا مکان، مشروط به 

دسترسی یادگیرندگان به اینترنت، ممکن است. این یادگیری را 
می توان به سه دستۀ اصلی تقسیم کرد: یادگیری  پلتفرم محور، 

 پخش زنده با هدایت معلمان و یادگیری معکوس ویدئویی. 

• آموزش و یادگیری مجازی  پلتفرم محور تحت پشتیبانی 	
پلتفرم های اینترنتی ادغام یافتۀ ملی، خصوصی یا سازمانی 

قرار می گیرد و برای ورود به آنها ممکن است به نام کاربری 
و رمز عبور نیاز باشد و ممکن است به آنها نیاز نباشد. این 
ً محتوا را بر اساس موضوع و پایۀ کالس  پلتفرم ها معموال
دسته بندی می کنند و امکاناتی کاربردی را برای پشتیبانی 

از مدیریت کالس، ارتباطات معلم با دانش آموز و همکاری 
میان دانش آموزان فراهم می کنند. 

• درس های  پخش زنده با هدایت معلم از طریق نرم افزار های 	
زندۀ کنفرانسی اجرا می شوند و معلمان و یادگیرندگان 

همزمان با یکدیگر تعامل می کنند. اگرچه این روش 

عناصر	کلیدی	
رویه		های	
یادگیری	و	
تدریس

انواع	
یادگیری	
از	راه	دور

مطالب	رادیوییتلویزیونیمجازی
درسی	

چاپ	شده

ابزار اصلی رسانه ای و 
فناوری 

زیرمجم عه  های 
یادگیری از راه 

دور 

یادگیری 
پلتفرم مح ر 

دروس پخش 
زنده با هدایت 

معلم 

یادگیری 
معک س1 
ویدئ یی 

تل یزی ن 
دیجیتار 

رادی ی تل یزی ن آناس گ 
تعاملی 

رادی ی 
یک س یه 

کتر درسی و 
بسته  های  مطاسر 
درسی چاپ شده 

ارزیابی )تکوینی یا 
تجمیعی(

فضا های 
مشترک برای 

جمع  آوری 
کارهای 

یادگیرندگان 

ü
)ممکن( 

ü
)ممکن(

امتیازدهی و 
گزارش خودکار 

نتایج 

ü
)ممکن(

ü
)ممکن(

فضا های 
مشترک برای 

ارائۀ برونداد ها 
با هدف 

تسهیل ارزیابی 
همسانان و 

یادگیری 

ü
)ممکن(

üü
)ممکن(

آزمون های 
پیامکی 

üüüüüüüü

پایش تلفنی 
فرایند های 

یادگیری 

üüüüüüü

آزمون های 
کاغذی 

ارسال شده از 
طریق نامه  های 

پستی 

üüüüüüüü
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مستلزم اتصال اینترنت با سرعت باال است اما راه اندازی آن 
ً نیازمند مهارت های پایۀ دیجیتال است.  ً ساده و صرفا نسبتا

• یادگیری معکوس ویدئویی درس های ویدئویی مجازی که 	
معلم از پیش آنها را ضبط  و بارگذاری کرده است و پس از آن 

آموزش های تعاملی و کنفرانس های زنده را در بر می گیرد. 
دانش آموزان می توانند درس های ویدئویی را هر زمان 

که برایشان مناسب بود و با سرعتی که برایشان مناسب 
است ببینند. این روند مستلزم آن است که دانش آموزان از 
مهارت های مدیریتی یادگیری باال برخوردار باشند و بتوانند 

تمرکزشان را علی رغم وجود عوامل از بین برندۀ تمرکز حفظ 
کنند. 

یادگیری	تلویزیونی	
برنامه  های تلویزیونی می توانند اطالعات مفهومی را به روش های 

عینی و با استفاده از محیط های دنیای واقعی ارائه دهند. 
ً در شرایطی به کار می روند  تلویزیون های آنالوگ و دیجیتال عموما

که دانش آموزان به اتصال به شبکه یا تجهیزات ضروری دسترسی 
ندارند: 

• ً برنامه 	 برنامه  های تلویزیونی یک سویۀ آنالوگ معموال
زمانبندی ثابت کاری دارند و در آنها امکان تعامل همزمان 

 بی درنگ1 وجود ندارد. از این برنامه  ها می توان برای آموزش 
همزمان تعداد زیادی از دانش آموزان استفاده کرد. 

دانش آموزان کنترلی بر سرعت یا بازپخش برنامه  ها ندارند. 

• ً تصاویر باکیفیت تولید 	 تلویزیون های دیجیتال نوعا
می کنند و به دانش آموزان امکان تماشای برنامه  ها را بنا 

به درخواست با کنترل سرعت و بازپخش می دهند. اگرچه 
ً در حال بهبود است اما از نظر همکاری و  کارکرد آنها دائما

تعامل دانش آموزان امکانات کمی دارند. 

یادگیری	رادیویی	
رادیو یکی از رایج ترین فناوری های آموزشی ارزان قیمت در 

بسیاری از کشورهاست و مانند تلویزیون بخش بزرگی از جمعیت 
دانش آموزی را پوشش می دهد. هم رادیوی تعاملی و هم رادیوی 

یک سویه را می توان برای پشتیبانی از یادگیری به کار برد: 

1. real-time

• رادیوی  یک سویه موقتی و توقف ناپذیر است و سرعت 	
پخش آن برای همۀ دانش آموزان یکسان  است. بنابراین، 

ممکن است دانش آموزان برای تأمل بر یک مفهوم یا 
پیگیری خط فکری در طی پخش سریع برنامه یا ادغام 
مطالب درسی پخش شده با سایر موارد یادگیری دچار 

مشکل شوند. 

• در برنامه  های تعاملی رادیویی، مربیان می توانند با 	
مکث هایی در میان تدریس از شنوندگان رادیویی 
درخواست پاسخ کنند و با این کار مشارکت فردی 

دانش آموزان را در فرایند آموزش ممکن سازند. 

یادگیری	با	استفاده	از	مطالب	درسی	چاپ	شده	
یادگیری با استفاده از مطالب درسی چاپی یک الگوی یادگیری از 

راه دور آفالین است که در آن از کتب درسی، کتب راهنما و فهرست  
مطالب خواندنی استفاده می شود. از این الگو می توان در موقعیت هایی 
که فناوری محدود است استفاده کرد. چالش کلیدی، چگونگی توزیع 

مطالب درسی است. می توان از نامه  ها و تلفن ها به عنوان ابزار حمایتی 
برای افزایش یادگیری با استفاده از مطالب درسی چاپ شده استفاده کرد. 
 کمی بر عهده دارند و در واقع از 

ً
معلمان در این نوع یادگیری نقش نسبتا

یادگیرندگان انتظار می رود که بسیار باانگیزه باشند. 

2-4.	موقعیت	های	خاص	یادگیری	از	راه	
دور	در	خانه	در	شرایط	تعطیلی	مدارس	به	

علت	کرونا	
انتقال تجربۀ آموزشی از مدرسه به خانه به گسست ارتباطی 

فیزیکی و روانی میان معلمان و دانش آموزان و همچنین میان 
دانش آموزان منجر می گردد. یادگیرندگان در این موقعیت جدید 

خودمختار می شوند و معلمان کنترل و نظارت مستقیم را از 
دست می دهند. والدین اغلب مسئولیت پشتیبانی و راهبری 

 ً فرزندان خود را با استفاده از شکل های جدید مطالعه که احتماال
مستلزم کاربرد فناوری های جدید هستند بر عهده می گیرند. 

در جدول 2، یادگیری در خانه با یادگیری کالسی با توجه به 5 
بُعد کلیدی مقایسه شده اند. معلمان می توانند روش های خود را 

مطابق با خصوصیات موقعیت های متفاوت تنظیم کنند. 
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جدول	2:	موقعیت	های	خاص	یادگیری	از	راه	دور	در	خانه	در	شرایط	تعطیلی	مدارس	به	علت	کرونا

یادگیری	از	راه	دور	در	خانه	یادگیری	کالسی	

کالس و منابع آن )کتب، تجهیزات، امکانات(. موقعیت یادگیری 
این منابع را می توان با دسترسی موبایل فراتر از 
محیط فیزیکی کالس و ساعات تدریس تکمیل 

کرد. 

در صورت استفاده از الگوی یادگیری از راه دور مجازی، 
معلمان باید کالس ها را در خانه برگزار کنند. 

محتوای غالب، محتوایی است که معلم با کمک ارائۀ محتوا 
فناوری یا سایر رسانه  ها ارائه می کند. 

محتوای غالب، محتوایی است که فناوری با کمک 
تسهیلگری معلمان ارائه می کند. 

تعامل اجتماعی معلم-
دانش آموز 

فناوری، تعامل اجتماعی همزمان رودررو را تکمیل 
می کند. 

تعامل فیزیکی رودررو ناممکن می شود. تعامالت به 
فناوری متکی هستند. 

خودتنظیمی 
یادگیرندگان و تنظیم 

خارجی 

در صورت لزوم، معلمان رفتار های یادگیرندگان را 
تنظیم می کنند. 

یادگیرندگانی که مهارت های کمتری در خودتنظیمی 
دارند خودمختار می شوند، والدین آنها را تنظیم 

می کنند و معلمان آنها را از راه دور پایش می کنند. 

معلمان همکاری میان معلم و دانش آموز  و میان  ساماندهی آموزش 
دانش آموزان را مدیریت و ساماندهی می کنند. 

امکان یادگیری گروهی فراهم نمی شود مگر آنکه از 
الگوی مجازی ای استفاده شود که ابزار همکاری ارائه 

می کند. 

2-5.	یادگیرندگان	از	راه	دور	در	خانه	در	
شرایط	تعطیلی	مدارس	به	علت	کرونا	

خودتنظیمی و خودمختاری یادگیرندگان را باید هنگام طراحی 
برنامه  های یادگیری از راه دور در نظر گرفت. برنامه  های یادگیری 

ً یا برای یادگیرندگان بزرگسال دارای  از راه دور پیش از کرونا عمدتا
مهارت های خودتنظیمی طراحی شده اند یا برای یادگیرندگان کم 

سن و سال همراه تسهیلگران انسانی. اما یادگیری از راه دور در 
طی دوران کرونا یادگیرندگان را در همۀ سطوح پوشش می دهد. 

برنامه  های یادگیری از راه دور در خانه چالش های متعددی را برای 
دانش آموزان در زمینۀ رویۀ عادی یادگیری آنها و کنترل شخصی، 
انگیزه، رابطه شان با والدین و نیز برنامه  هایشان برای آینده ایجاد 
 ً می کنند. به ویژه، توقف برنامۀ عادی روزانۀ دانش آموزان احتماال
نیاز به برنامه  های زمانی جداگانۀ مطالعۀ موضوعات مختلف  را 

ایجاد می کند و اغلب منجر به پایین آمدن سرعت  یادگیری 
می شود. استفاده از تجهیزات الکترونیک )گوشی  همراه، 

تبلت  و غیره( که در گذشته اغلب به عنوان دستگاه های بازی 
به کار می رفتند، نیازمند مهارت های کنترل شخصی است که 

ممکن است دانش آموزان از آن برخوردار نباشند. ممکن است 
دانش آموزان برای حفظ انگیزه  بدون حضور معلمانشان و برای 

 ً مدیریت فعالیت های یادگیری به والدین اتکا کنند و متعاقبا
روابط خانوادگی را دچار تنش کنند. عالوه بر این، قطعی نبودن 

شرایط به طور کلی می تواند بسته به سن دانش آموزان در آنها در 
مورد نحوۀ پیشرفت و ارتقا به مقطع تحصیلی بعدی اضطراب 

ایجاد کند. 

از طرف دیگر، تحصیل در خانه فرصت مناسبی را برای بهبود 
مهارت های خودتنظیمی دانش آموزان فراهم می کند. شناخت 
اقدامات الزم برای حفظ سالمتی و ایمنی در برابر کرونا، تبدیل 
شدن به یادگیرندۀ فعال و خودهدایتگر و مراقبت از تندرستی 

خود از جمله مهارت هایی هستند که می شود در این دوران 
کسب کرد  بطوری که  مهارت های مهم یادگیری در همۀ عمر را 

ارتقا می بخشند. در طی تعطیلی مدارس می توان شش راهبرد را 
برای تشویق این نوع یادگیری در خانه به کار برد )رجوع شود به 

مأخذ شماره 10(:  

• برنامه  های زمانی هم برای یادگیری و هم برای بازی با توازن 	
مناسب میان آنها؛ 

• گزینش منابع یادگیری بر اساس درخواست؛	

• ایجاد انگیزه برای مطالعه از طریق بازی؛ 	

• مشارکت در یادگیری از طریق پایش خود؛ 	

• تقویت توان یادگیری با ارزیابی تکوینی بیشتر؛ 	

• تأمل بیشتر بر روش های یادگیری. 	
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2. آشنایی با یادگیری از راه دور در خانه در شرایط تعطیلی مدارس به علت کرونا 

اتخاذ این راهبرد های یادگیری به دانش آموزان امکان تعیین 
و کنترل اهداف خود را می دهد. این رویه می تواند پتانسیل 

دانش آموزان را به ویژه در سنین باال ارتقا دهد. از این رو، راهبرد 
یادگیری از راه دور باید همراه با توجه خاص به توانمندسازی 

یادگیرندگان در پیش گرفته شود. معلمان باید به دانش آموزان 
در تأمل بر راهبرد های یادگیری خود و تنظیم آنها کمک کنند. آنها 

می توانند این کار را با تعیین تکالیف مرتب، ارائۀ بازخورد سریع 
و نشان دادن پیشرفت دانش آموزان در جهت اهداف خود انجام 

دهند )رجوع شود به مأخذ شماره 30(. 

معلمان باید برای آن دسته از دانش آموزان که به اینترنت 
دسترسی ندارند، اقدامات خاصی را به منظور تضمین پشتیبانی 

فراگیر فردی طراحی کنند، به ویژه برای دانش آموزان دارای 
معلولیت و دانش آموزانی که والدین آنها تمام وقت مشغول کار 

خارج از خانه هستند. 

2-6.	اصول	مشترک	راهنما	
اصول زیر باید در همۀ الگو های یادگیری از راه دور لحاظ شوند: 

آموزش به عنوان یک حق: برای بسیاری از یادگیرندگان، بحران 
ً مختل کرده است. ممکن  کرونا دسترسی به آموزش را شدیدا

است این دسته از یادگیرندگان از همسانان خود عقب بیفتند و 
احساس ثبات و شرایط عادی ای را که مدرسه به آنها می دهد  از 

دست بدهند. عالوه بر این، تعطیلی مدارس می تواند تأثیرات 
منفی مضاعفی بر یادگیرندگانی داشته باشد که موانع دسترسی 

به آموزش را تجربه کرده اند یا با خطر جدی تر حذف شدن 
از چرخۀ آموزش مواجه اند. نمونۀ این دسته از دانش آموزان 

عبارتند از کودکان و نوجوانان معلول، پناهجویان، پناهندگان، 
یادگیرندگانی که در مناطق دوردست زندگی می کنند و کسانی که 

خانواده شان با از دست دادن شغل و مشاغل بی ثبات دست و 
پنجه نرم می کنند )رجوع شود به مأخذ شماره 11(. 

تضمین برابری و فراگیر بودن : راهبرد های پاسخ سریع باید بر 
ایجاد امکان یادگیری مستمر بدون تشدید نابرابری های موجود 

آموزشی و اجتماعی تمرکز داشته باشند )اصل »اجتناب از ضرر«(. 
دوره  های برنامۀ درسی باید در دسترس یادگیرندگان دارای 

معلولیت و افرادی باشد که زبان آموزش زبان مادری آنها نیست 
)رجوع شود به مأخذ شماره 26(. 

دانش آموزان دارای معلولیت به طور خاص در برابر توقف آموزش 
ناشی از همه گیری آسیب پذیرند چراکه اتکای آنها اغلب بر 

حمایت های درون کالس است که بازتولیدشان در فضای مجازی 
دشوار است. معلمان و ارائه کنندگان خدمات آموزش استثنایی 

باید در برنامۀ یادگیری از راه دور مدرسه گنجانده شوند تا 
مشخص شود که خدمات و حمایت فردی چگونه فراهم خواهد 

شد. این دسته از افراد باید از نقطه نظرات خانواده  ها بهره مند 

گردند و نحوۀ ارائۀ آموزش را به خانواده  ها اعالم کنند، انتظارات 
را با بزرگساالن ناظر بر دانش آموزان در میان بگذارند و برای 

شناسایی منابع موجود در خانواده و همچنین منابع مورد نیاز 
برای تسهیل برخورداری از آموزش نیازسنجی کنند )رجوع شود به 

مأخذ شماره 15(. 

برابری جنسیتی: احتمال جاماندگی دختران از تحصیل در شرایط 
بحران دو برابر پسران است. موانع بزرگ تری بر سر راه تحصیل 
دختران وجود دارد و آسیب پذیری ها آنها در برابر مواردی مانند 

خشونت جنسیت محور و خشونت خانگی در روزهایی که به 
مدرسه نمی روند بیشتر است )رجوع شود به مأخذ شماره 8(. 

شواهد موجود در کشور هایی با درآمد پایین و متوسط نشان 
می دهد که والدین به دختران دیرتر از پسران اجازۀ دسترسی 

به فناوری دیجیتال می دهند و دسترسی دختران به این فناوری 
محدودتر است و پایش بیشتری بر آن صورت می گیرد. به همین 
دلیل، معلمان می توانند برابری جنسیتی را در طراحی یادگیری از 
راه دور مجازی از طریق حذف موانع دستیابی به اطالعات، کمک 

به رشد توانمندی ها و ارائۀ پشتیبانی در زمینۀ ایمنی مجازی در 
نظر داشته باشند )رجوع شود به مأخذ شماره 31(. 

2-7.	اثربخشی	سه	جانبۀ	یادگیری	از	راه	دور	
اثربخشی یادگیری از راه دور در دوران همه گیری باید بر مبنای 

سه معیار دسترسی، مشارکت و ارزیابی پیامد های یادگیری 
ارزیابی شود. 

اولین جنبۀ اثربخشی عبارت است از تضمین دسترسی فراگیر به 
 ً فرصت های یادگیری از راه دور برای همۀ یادگیرندگان مخصوصا

آسیب پذیرترین گروه  ها. معلمان در خط مقدم ارزیابی اجرای 
اصول طراحی همگانی برای آموزش1 هستند تا تضمین کنند که 

یادگیرندگان دارای معلولیت یا مواجه با دشواری های یادگیری 
و همچنین افرادی که زبان آموزش زبان مادری آنها نیست، 

می توانند دربارۀ در دسترس بودن این اصول بازخورد دهند. 
عالوه بر این، معلمان می توانند تخمین یا بررسی سریع دسترسی 
یادگیرندگانی که در فقیرترین خانواده ها زندگی می کنند را تسهیل 
کنند و از تمرکززدایی موقت تجهیزات دیجیتال برای دانش آموزان 

متعلق به خانواده  های کم درآمد پشتیبانی کنند. معلمانی هم که 
مشغول کار با دانش آموزان پناهنده، بی  جا شده  و مهاجر هستند 

باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند. 

ثانیاً، مشارکت یادگیرندگان مستلزم به حداقل رساندن مزاحمت 
کارهایی مانند ورود به پلتفرم یا انتظار برای بارگذاری است که 

به یادگیری مربوط نیستند . به عالوه زمانی که برای آموزش 
فعال صرف می شود باید تا حد ممکن افزایش یابد. رویکرد های 

1. Universal Design for Learning (UDL)
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مفید آموزشی شامل بحث گروهی، ارزیابی و کمک همسانان و 
آزمون های کوتاه تکوینی است. اگرچه معلمان باید از بازخوردهای 

دانش آموزان و والدین دربارۀ مشارکت استقبال کنند، نباید با 
درخواست فرم های اسکن شده بار کاری آنها را سنگین تر کرد. 

ارزیابی به معلمان کمک شایانی می کند تا بتوانند میزان تحقق 
اهداف یادگیری دانش آموزان را تعیین کنند. اما این امر در 

آموزش از راه دور نیاز به بازتعریف شدن دارد. مهم تر از ِصرف 
نمره دادن، کمک به یادگیرندگان برای شناسایی نقاط قوت و 

ضعف و کار در جهت غلبه بر چالش ها است. از آنجا که فرایند 
تدریس پیچیده و تحت تأثیر آمیزه  ای از روابط )اجتماعی، 

کادمیک و فرهنگی( است، معلمان باید از ارزیابی تکوینی تر  آ
استفاده کنند. عالوه بر این، معلمان می توانند دانش آموزان را از 
طریق خودارزیابی و ارزیابی همسانان به مشارکت بیشتر دعوت 

کنند.
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3. یادگیری از راه دور مجازی 

یادگیری مجازی در سال های اخیر رواج بیشتری پیدا کرده است. امروزه دامنۀ متنوعی از الگو های 
مجازی آموزش و یادگیری ازجمله با استفاده از پلتفرم،  پخش زنده، دروس ویدئویی و انواع 

روش های همراه آنها مانند وبینار و یادگیری معکوس وجود دارد. 

3-1.	آموزش	و	یادگیری	پلتفرم	محور	مجازی	

آشنایی	با	ویژگی	های	کلیدی	آموزش	 	.1-1-3
پلتفرم	محور	مجازی	

پلتفرم های یادگیری را دولت ها، نهاد های عمومی و شرکت های 
خصوصی ایجاد و مدیریت می کنند. کاربرد  این پلتفرم ها شامل 

ارائۀ دروس، میزبانی و مدیریت مطالب درسی و همچنین 
پشتیبانی از اطالع رسانی است. معلمان و دانش آموزان گاهی 

می توانند دوره  ها و محتوا را با نیاز های فردی خود تطبیق دهند و 
آنها را بر اساس این نیازها تعدیل کنند. 

رایج ترین انواع پلتفرم عبارتند از: 

	 پلتفرم	های	ملی که کارکرد شان پشتیبانی از آموزش و 	
یادگیری مجازی است و نمونۀ آنها در کره و مالزی وجود 

دارد. 

	 کادمی خان1 	 پلتفرم	هایی	که	سمن		ها	ایجاد	کرده	اند مانند آ
ً برای  در ایاالت متحده که بر منابع برنامۀ درسی و عمدتا

موضوعات علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات2 متمرکزند و 
کارکردشان پشتیبانی از آموزش و یادگیری مجازی است. 

	 پلتفرم	هایی	که	شرکت	های	خصوصی	تهیه	کرده	اند 	
مانند ادمودو3 که در ایاالت متحده است و اغلب میزبان 
دوره  ها و منابع ساختارمند، دروس زمانبندی شده، معلم 

خصوصی های آنالین برای اجرای تدریس غیرهمزمان و 
 پخش زنده، تمرین ها و آزمون ها، امتحانات تجمیعی و 

صدور گواهی هستند. 

در جدول 3، نیاز هایی که پلتفرم های مجازی باید به آنها توجه 
کنند طبقه بندی شده اند تا معلمان بتوانند کارکرد ها را ارزیابی 

کنند، شکاف ها را تشخیص دهند و مطابق با شرایط راهبرد ها را 
طراحی نمایند. 

1. Khan Academy
2. science, technology, engineering, and mathematics (STEM)
3. Edmodo

جدول	3:	طبقه	بندی	یادگیرنده	محور	برای	ارزیابی	کاربرد	های	پلتفرم	های	مجازی

کاستی	های	موجود	و	کارکرد	های	موجود	در	پلتفرم	هایی	که	معلمان	یا	مدارس	از	آنها	استفاده	می	کنند	کارکرد	های	ممکن	
روش		های	معلمان	برای	
برطرف	کردن	کاستی	ها

پشتیبانی از دوره  های 
برنامۀ درسی 

1. فقط یک فضای اینترنتی که گهگاه مجموعه  های محتوا را ارائه می دهد
2. پوشش همۀ موضوعات

3. پوشش همۀ پایه  های تحصیلی
4. قابلیت جستجو بر اساس موضوع، درس و پایه

5. پشتیبانی از الگو های مختلف یادگیری از راه دور )مجازی، تلویزیونی، رادیویی(
6. در دسترس بودن برای یادگیرندگان دارای معلولیت بینایی

7. تحت مجوز باز
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کاستی	های	موجود	و	کارکرد	های	موجود	در	پلتفرم	هایی	که	معلمان	یا	مدارس	از	آنها	استفاده	می	کنند	کارکرد	های	ممکن	
روش		های	معلمان	برای	
برطرف	کردن	کاستی	ها

مدیریت داده  ها 

1. پشتیبانی از امنیت و محرمانگی داده  های یادگیرندگان. 
2. پشتیبانی از موارد یکتای شناسایی کنندۀ  کاربران برای ورود و پشتیبانی از سوابق 

پیشرفت تحصیلی. 
3. پشتیبانی از تحلیل  یادگیری و گزارش دهی ادواری. 

4. ادغام شدن با سیستم های موجود اطالعات مدیریت آموزشی. 
5. اتصال و/ یا ارجاع به منابع خارجی داده  های بزرگ. 

پشتیبانی از 
همکاری مجازی 

معلمان 

1. تبادل منابعی که به شکلی پویا به روز می شوند، کیفیتشان تضمین شده است و 
معلم تولیدشان می کند. 

2. پشتیبانی از فروم های تسهیل شدۀ مجازی برای مربیان. 
3. استفاده از استاندارد های تأییدشده و/ یا استاندارد های تضمین کیفیت. 

4. ارائۀ توصیه  هایی به معلمان بر مبنای تحلیل های یادگیری. 

پشتیبانی از 
همکاری مجازی 

یادگیرندگان 

1. تبادل منابعی که به شکل پویا به روز شده اند، کیفیتشان تضمین شده است و 
دانش آموزان تولیدشان کرده اند. 

2. پشتیبانی از یادگیری تسهیل شدۀ مجازی توأم با همکاری یا فعالیت های 
یادگیری پروژه محور. 

3. پشتیبانی از فضا های مجازی تولیدکنندگان. 

پشتیبانی از تدریس 
مجازی 

1. ارائۀ کالس های مجازی برای ممکن ساختن  پخش زندۀ دروس. 
2. پشتیبانی از دروس غیرهمزمان ویدئویی )مانند دوره  های انبوه باز مجازی( و به 

دنبال آن ، آموزش های تعاملی دوسویه و بحث میان معلم و دانش آموز. 
ً آموزش غیرهمزمان.  3. پشتیبانی از دروس غیرهمزمان ویدئویی و متعاقبا

پشتیبانی از ارزیابی 
تکوینی 

1. ارائۀ فضا های رایگان مشترک برای جمع آوری مطالبی که دانش آموزان ارائه 
می کنند و ارائۀ برونداد برای تسهیل ارزیابی همسانان و آموزش همسانان. 

2. پشتیبانی از امتیازدهی و گزارش دهی خودکار نتایج ارزیابی. 
3. پشتیبانی از توزیع و اجرای خودکار آزمون  ها. 

4. ادغام ارزیابی تکوینی با استفاده از هوش مصنوعی و مسیر های پیشنهادی 
آموزش انفرادی. 
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3-1-2.	طراحی	و	تسهیل	یادگیری	از	راه	دور	
پلتفرم	محور	مجازی

معلمان می توانند از فناوری برای ارائه آموزش و ارزیابی کارآمد 
یادگیری دانش آموزان بهره ببرند. ابزار متعددی برای ارسال 

اطالعات، تعیین تکالیف و فراهم کردن فرصت همکاری برای 
دانش آموزان وجود دارد. گام های کلی را می توان به شکل زیر 

خالصه کرد: 

پلتفرم مجازی را بر مبنای وضعیت موجود  گام اول: 
انتخاب کنید یا از پلتفرمی که دولت یا مدرسه 

توصیه  کرده استفاده کنید. هنگام ساختن 
حساب کاربری، برای ارتباط سریع با همکاران 

به انجمن مدرسه بپیوندید. نمایۀ معلم را پر 
کنید. عکس خود را بارگذاری کنید، ساعات 

اداری را اضافه کنید و اطالعات سوابق 
شخصی تان را با دانش آموزان، والدین و 

همکاران به اشتراک بگذارید.

کالس را در پلتفرم انتخاب شده به صورت  گام دوم: 
یک فضای بسته و امن اجتماعی بسازید تا 

دانش آموزان از طریق کامپیوتر یا لپ تاپ یا 
تجهیزات قابل حمل به آن دسترسی پیدا کنند.

پس از ساختن کالس، با یک کد یا یک شناسانۀ  گام سوم: 
منبع یکسان )یوآرال(1 یا یک دعوتنامۀ ایمیلی 

از دانش آموزان دعوت کنید که به کالس 
بپیوندند. والدین را نیز مطلع سازید. می شود 

حساب های کاربری دانش آموزان را ساخت 
ً به کالس اضافه کرد. فهرستی از  و مستقیما
دانش آموزان و والدین حاضر در کالس تهیه 

نمایید.

منابع و فعالیت های یادگیری ازجمله تکالیف،  گام چهارم: 
آزمون های کوتاه و نظرسنجی ها را در کالس 

قرار دهید.

1. Uniform Resource Locator (URL)
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مورد	1:	استفاده	از	تنسنت	میتینگ1	برای	پشتیبانی	از	یادگیری	مجازی	همزمان 

بسیاری از مدارس در چین از پلتفرم تنسنت میتینگ برای گفتگوی زنده استفاده می کنند تا از یاددهی مجازی در دوران تعطیلی 
مدارس به علت کرونا حمایت کنند. دینگتاک2 نیز پلتفرم مشابه دیگری است )برای نشانی اینترنتی دینگتاک، رجوع شود به جدول 

شماره 5(. هر دو پلتفرم در همۀ کشورها در دسترس اند. تصاویر زیر نشان دهندۀ اینترفیس3 کاربر در تنسنت میتینگ هستند. 

پلتفرم	را	باز	کنید. یک حساب کاربری جدید بسازید یا با یک حساب کاربری موجود وارد شوید. دوره را آغاز کنید. معلمان پس از 
ورود می توانند کالس یا جلسه را شروع کنند. 

دروس		پخش	زنده	را	ارائه	کنید. معلمان می توانند درس را با یک مقدمۀ انگیزه بخش آغاز کنند تا توجه دانش آموزان را جلب و تفکر 
آنها را تحریک کنند. پس از آن، معلمان می توانند محتوای جدید را ارائه کنند یا فعالیت های تعاملی ازجمله سؤال کردن یا برگزاری 

بحث های گروهی را با استفاده از کارکرد گفتگو در پلتفرم سامان دهند. عالوه بر این، معلمان می توانند 

دانش آموزان را با استفاده از دوربین دستگاه از طریق تماس چشمی، پایش و فعال کنند. 

https://meeting.tencent.com نرم افزار تنسنت میتینگ در تارنمای

1.  Tencent Meeting
2. DingTalk
3. interface

Tencent Meeting user interface

© Tencent Meeting



25

3. یادگیری از راه دور مجازی

© Tencent Meeting

3-1-3.	ساماندهی	و	پایش	یادگیری	پلتفرم	محور	
مجازی

بسیاری از پلتفرم های مجازی در گذر زمان سیستم های مدیریت 
یادگیری را برای پایش و مشارکت دانش آموزان ادغام کرده ا ند. 

معلمان باید مهارت های تسلط بر این گونه کارکرد ها و نیز 
توانایی طراحی راهبرد های مستقل از پلتفرم و ارزیابی اثربخشی 

فعالیت های یادگیری را داشته باشند. 

3-1-4.	ارزیابی	تکوینی	برای	یادگیری	پلتفرم	محور	
مجازی	

توصیه  هایی برای پایش پیشرفت و مشارکت دانش آموزان در گذر 
زمان عبارتند از: 

یادگیری	دانش	آموزان	را	ارزیابی	کنید. تکاسیف، آزم ن های 	 
ک تاه، نظرسنجی و تصاویر سحظه ای از عملکرد را در کالس 

برای پیگیری پیشرت دانش آم زان ترتیر دهید. 

تجارب	یادگیری	را	شخصی	سازی	کنید. در کالس ها 	 
گروه های ک چکی برای تق یت همکاری و مباحثۀ 

دانش آم زان تشکیل دهید. 

طرح	درس	و	منابع	را	بیابید. منابع مدید آم زشی را در 	 
اینترنت پیدا کنید. 

یک	انجمن	یادگیری	حرفه	ای	را	بسازید. م ض عات م رد 	 
عالقه تان را با همکاران و معلمان  در سرتاسر م ان پیگیری 

نمایید. 

به	دانش	آموزان	برای	رفتار	مثبت	امتیاز	دهید. نشان های 	 
شخصی مجازی بسازید و آن ا را به دانش آم زان مایزه دهید 

تا با قرار دادن این نشان ها بر نمایه  های خ د و نمایش و 
رؤیت آن ا انگیزۀ بیشتری پیدا کنند. 

از	داشبورد	های	معلمان	تا	جای	ممکن	استفاده	کنید. از 	 
نمایش داده  های انباشتی شخصی و کالسی در پلتفرم 

اطمینان حاصل کنید. نم نه  های اطالعات سطح کالسی 
عبارتند از خالصه  های کالسی و  رست تمرین ها به 

تفکیک کالس و درس. نم نه  های اطالعات سطح شخصی 
عبارتند از تمرین های تکمیل شده به تفکیک دانش آم ز، 
سطح تسلط و زمان تکمیل تمرین. می ت ان داده  هایی را 

که به ص رت خ دکار در داشب رد نمایش داده می ش ند بر 
اساس زمان و درس یلتر کرد. 



تضمین یادگیری از راه دور کارآمد در دوران تعطیلی مدارس به علت کرونا راهنمای معلمان

26

 

ادمودو یک پلتفرم یادگیری مجازی است که معلمان می توانند در آن کالس مجازی برگزار کنند و فعالیت های یادگیری 
را سامان دهند. معلمان در کالس مجازی این امکان را دارند که تجربۀ آموزش مجازی همزمان و غیرهمزمان را برای 

دانش آموزان خود طراحی کنند. معلمان به ویژه می توانند 5 نوع فعالیت را در این پلتفرم ایجاد کنند: 1( یادداشت  
گذاشتن برای اعالم مسائل، دستورکار ها، مطالب درسی و بحث های کالسی، 2( حضور و غیاب کردن یا پرسش دربارۀ 
سالمتی دانش آموزان برای چک کردن سریع کالس، 3( برگزار کردن یک آزمون کوتاه برای بررسی میزان درک، 4( ارائۀ 

دستورالعمل هایی برای تکلیف یک درس که محتوا و نتیجۀ آن درس و میزان یادگیری دانش آموزان را مشخص می کنند و 
5( تشکیل گروه های کوچک برای آموزش یک واحد درسی یا کار گروهی. معلمان با بهره برداری از این کارکرد ها می توانند 

ً دربارۀ نتایج یادگیری دانش آموزان بازخورد  فعالیت  هایی را برای پایش فرایند های یادگیری دانش آموزان ترتیب دهند و فورا
دهند. 

برای اطالعات بیشتر  رجوع شود به مأخذ شماره 1.

مورد	2:	استفاده	از	ادمودو	برای	ساماندهی	و	پایش	فرایند	های	یادگیری

3-1-5.	بسیج	والدین	و	سرپرستان	برای	تسهیل	
آموزش	پلتفرم	محور	مجازی

والدین در پشتیبانی و پایش یادگیری فرزندانشان در پلتفرم های 
ملی نقش کلیدی دارند. 

• حساب کاربری والدین را بسازید یا وارد آن شوید. 	

• به والدین کمک کنید تا بتوانند داشبورد هایشان را ببینند 	
و فعالیت های فرزندانشان را بر اساس زمان، محتوا و نوع 

)مانند تمرینات، فیلم ها، مقاالت و آزمون های کوتاه( فیلتر 
کنند. آنها می توانند نام فعالیتی را که فرزندشان انجام داده 

است و همچنین زمان آغاز و مدت انجام آن را مشاهده 
کنند. 

• حساب کاربری کودک را بسازید یا اضافه کنید. کودکان 	
زیر 13 سال »حساب کاربری محدود« دارند و والدین باید 
این حساب ها را ایجاد و مدیریت کنند. والدین می توانند 
تصمیم بگیرند که فرزندشان اجازۀ اضافه کردن مربیان 

دیگر )ازجمله معلم یا اولیا یا سرپرستان دیگر( را به حساب 
کاربری بدهند یا نه. افراد باالی 13 سال می توانند حساب 

کاربری خود را مدیریت کنند اما والدین آنها همچنان 
می توانند برای آنها حساب کاربری بسازند یا برای ساختن 

حساب کاربری آنها ایمیل ارسال کنند تا بتوانند حساب  
کاربری فرزندشان را به حساب  کاربری خود متصل کنند.

• والدین می توانند از »سیستم تسلط1« یا »کارت چالش دورۀ 	
درسی« استفاده کنند تا دوره  های مجازی را بهتر بشناسند و 

از میزان پیشرفت یادگیری فرزند خود مطلع شوند. 

1.  Mastery System
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Edmodo for parents user interface

نرم افزار موبایل »ادمودو برای والدین« بر اساس نیاز والدین برای تماس نزدیک با وضعیت یادگیری دانش آموزان، امکان 
ورود و پایش کالس مجازی فرزندان را با حساب های کاربری مجاز فراهم می کند. والدین به جای اینکه فقط از طریق معلمان 

دربارۀ عملکرد فرزندانشان اطالعات کسب کنند، می توانند از کارکرد های زیر برای آشنایی و کمک به یادگیری دانش آموزان 
هم به صورت مجازی و هم در خانه استفاده نمایند. 

در ابتدا، والدین می توانند به اطالعات و مطالب درسی  مورد نیاز دانش آموز دسترسی داشته باشند تا از فرایند یادگیری 
او در زمینۀ آن منابع و ابزار پشتیبانی کنند و از عملکردش مطلع شوند. به عالوه، این نرم افزار اطالعات همزمان را دربارۀ 

نتیجۀ ارزیابی، نمرات تکالیف و آزمون های کوتاه را پس از آنکه معلم نمرات را در اینترنت قرار داد، در دسترس والدین قرار 
می دهد. همچنین می توان به اعالن های کالسی میان والدین و معلمان از طریق کارکرد های اعالم نکات و پیام دهی در این 

نرم افزار دست یافت. 

 /https://go.edmodo.com/parents :نشانی تارنما

مورد	3:	نرم	افزار	»ادمودو	برای	والدین«	در	گوشی	همراه	
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3-1-6.	طراحی	فعالیت	های	یادگیری	به	منظور	تحریک	
تفکر	نقادانه	و	تفکر	سطح	باال	

معلمان می توانند از فناوری برای تحریک تفکر سطح باال، فراتر 
از حفظ کردن و مشاهدۀ واقعیت، استفاده کنند. تفکر نقادانه 

یکی از نمونه  های تفکر سطح باال است که تشخیص تمایز واقعی 
از غیرواقعی و همچنین ساختن و ارزیابی اطالعات را در بر دارد. 
با استفاده از فعالیت های مجازی متعدد که سه نمونه از آنها در 
ادامه تشریح شده اند می توان به تفکر نقادانه دست پیدا کرد: 

فعالیت	اول	–	شکار	دیجیتال	الشخور1 

شکار دیجیتال الشخور یک فعالیت سرگرم کننده است که در 
طی آن تیم ها یا بازیکنان انفرادی تالش می کنند اشیاء را بیابند، 

به نتیجه برسند و/ یا معما های مندرج در فهرستی را که معلم 
ارائه کرده حل کنند. دانش آموزان سرنخ ها را دنبال می کنند و 

اطالعات را به صورت آنالین جستجو می کنند تا به یک محصول 
یا سند  نهایی دست پیدا کنند. ممکن است اهداف یادگیری و 

عملکرد هر واحد درسی، الهام بخش شکار الشخور ها باشد. هر 
هدف باید با یک »شیء« متناظر باشد که بشود آن را پیدا کرد. 

هنگام تهیۀ راهنمای این فعالیت، معلم سطح دشواری آن و 
منابع قابل استفاده را ازجمله وبسایت ها، فیلم ها و کتاب های 

الکترونیک مشخص می کند. هدف از این فعالیت، »تندخوانی« 
منابع دیجیتال برای تکمیل فعالیت است. معلم نقشه ای را برای 

نگه داشتن دانش آموزان در مسیر فعالیت تهیه می کند. دادن 
لینک های خاص برای شکار باعث می شود دانش آموزان در حین 

اسکن کردن منابع، از یک ساختار بهره مند شوند. محصول نهایی 
قابل ارزیابی، شکار کامل الشخور است. این فعالیت برای همۀ 

دانش آموزان 12 پایه مناسب است. 

فعالیت	دوم	–	مقایسۀ	منابع	دیجیتال	

دانش آموزان از سامانده ترسیمی2 برای مقایسۀ سه منبع 
مختلف ازجمله وبسایت، کتاب درسی دیجیتال و فیلم یوتیوب3 

در مورد یک موضوع استفاده می کنند. محصول قابل ارزیابی 
همان سامانده ترسیمی کامل شده است که دانش آموزان در 

آن عناوین یافته  های خود را به نمایش می گذارند. با به کارگیری 
اطالعات جمع آوری شده برای نگارش گزارش یا انشاء یا دیدگاه 

می توان فرصت های آموزشی را برای دانش آموزان گسترده تر کرد. 

1. digital scavenger hunt
2. graphic organizer
3. YouTube

این فعالیت برای دانش آموزان در مقاطع متوسطه اول و دوم 
مناسب است. 

سامانده ترسیمی می تواند حاوی اطالعات زیر باشد: 

• ستون 1: قالب )فیلم، تارنما، کتاب الکترونیک، کتاب 	
درسی، غیره(. 

• ستون 2: مخاطبان )کودکان، بزرگساالن، دانش آموزان، 	
غیره(. 

• ستون 3: دانستنی های کلیدی )بر مبنای اهداف یادگیری(. 	

• ستون 4: )ستون های دیگر را برای پاسخ به نیاز های مختص 	
محتوا اضافه کنید(. 

معلم می تواند یک فهرست مختص محتوای موضوعات بسازد. 
سپس دانش آموزان می توانند یک موضوع را برای مقایسۀ 

اطالعاتی که منابع دیجیتال مختلف ارائه کرده اند انتخاب کند. 
می توان فهرست منابع دیجیتال را به وسیلۀ خطوط اتصال به 

نشانی4 در اختیار دانش آموزان قرار داد تا از میان آنها سه قالب 
را برای مقایسه انتخاب کنند )فیلم، وبسایت، کتاب الکترونیک، 

غیره(. 

فعالیت	سوم	–	ارائۀ	دیجیتال	مطالب	

دانش آموزان می توانند موضوعی را از فهرست موضوعات مختص 
محتوا )با طراحی معلم( انتخاب کنند و با استفاده از پاورپوینت5، 

فیلم یا قالب های دیجیتال دیگر ارائۀ مطلب خود را طراحی 
کنند. این فعالیت مناسب دانش آموزان مقطع اول متوسطه 

است. معلم می تواند فهرست موضوعات و منابع دیجیتال را برای 
انتخاب در اختیار دانش آموزان قرار دهد. بهتر است معلم الگوی 

ارزیابی مطالب ارائه شده را تهیه کند و حین توضیح راهکار های 
پروژه آن را در اختیار دانش آموزان قرار دهد. الگو های ارزیابی 

پایه می توانند مواردی مانند ساختار مطالب، اطالعات ارائه شده، 
شکل های گرافیکی، پیشینه و امالء و دستور زبان را در بر گیرند. 

4. hyperlink
5. PowerPoint
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3-1-7.	پلتفرم	های	یادگیری	مجازی	رایگان	میزبان	محتوای	منطبق	با	برنامه	درسی	
جدول	4:	مقایسه	5	پلتفرم	یادگیری	مجازی	رایگان	میزبان	محتوای	منطبق	با	برنامۀ	درسی

کد	پاسخ	نشانی	تارنماشرحنام
سریع1

ابزار و منابع مدیریت کالس ها و مشارکت دانش آم زان از راه ادمودو	
دور. این نرم ازار  در شرایط بحران ابزاری را برای پشتیبانی از 
معلمان، دانش آم زان و واسدین برای مراوده و ادامه تحصیل 

راهم می نماید. زبان های م م د: باهاسا اندونزیایی، چینی، 
کرواتی، دانمارکی، انگلیسی، فرانسوی، گرجی، مجارستانی، 

ایتالیایی، کره ای، ژاپنی، پرتغالی )برزیلی(، روسی، اسپانیولی، 
تایلندی، ترکی و اوکراینی.  

https://new.edmodo.
com/?go2url=%252Fhome

ً برای عل م، ناوری، آکادمی	خان	 پلتفرم دروس آنالین رایگان عمدتا
م ندسی و ریاضیات. زبان های م م د: ارمنی، آذربایجانی، 

بنگالی، بلغاری، برمه ای، چینی، چک، دانمارکی، هلندی، 
انگلیسی، فرانسوی، گرجی، آلمانی، گجراتی، هندی، 

مجارستانی، اندونزیایی، ایتالیایی، ژاپنی، کانارا، کره ای، مغولی، 
نروژی کتابی، لهستانی، پرتغالی، روسی، صربی، اسپانیولی، 

سوئدی، تامیلی، ترکی و ازبکی.  

https://www.khanacad-
emy.org/

پلتفرم عربی با منابعی برای یادگیرندگان و معلمان. بعضی از ادراک
کالس ها به زبان انگلیسی م م دند. 

https://www.edraak.org/

پلتفرم یادگیری باز با مجم عه ای از منابع یادگیری برای اک	استپ
پشتیبانی از س ادآم زی و حساب آم زی به انگلیسی. 

https://ekstep.in/

منبع باز مبتنی بر زبان انگلیسی حاوی آم زش مجازی سیاووال	
ریاضیات و عل م یزیکی منطبق با برنامۀ درسی اریقای 

من بی. 

https://www.siyavula.
com/

آکادمی	
آیدیازجیم	

آم زش و پشتیبانی مجازی برای معلمان و یادگیرندگان عل م، 
ناوری، م ندسی و ریاضیات. زبان های م م د: عربی و 

انگلیسی. 

https://ideasgym.com/

1. quick response (QR) code
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3-2.	درس	های	پخش	زنده	با	هدایت	معلم	
و	یادگیری	انعطاف	پذیر	

3-2-1.	آشنایی	با	ویژگی	های	کلیدی	درس	های	پخش	
زنده	با	هدایت	معلم	و	یادگیری	انعطاف	پذیر
در بسیاری از موقعیت  ها، دوره  های مجازی ساختارمند، با نیاز 

معلمان به تعدیل انعطاف پذیر محتوا و اهداف یادگیری، مطابقت 
مقاطع تدریس و آمیختن روش های تدریس همخوانی کامل 

ندارند. بسیاری از معلمانی که به اینترنت و تجهیزات دیجیتال 
دسترسی باثبات دارند ترجیح می دهند که جلسات  پخش زندۀ 

خود را سامان دهند تا یادگیری انعطاف پذیر دانش آموزان را 
تسهیل کنند و خود را به توالی ثابت مراحل مقید و محدود نکنند. 
 پخش زنده بر مبنای نرم افزار های ویدئوکنفرانس صورت می گیرد 

ً نرم افزار هایی که نسخه  های رایگان دارند ازجمله  مخصوصا
مایکروسافت تیمز، زوم، الرک و گوگل میت1. 

1. Microsoft Teams, Zoom, Lark and Google Meet

جدول	5:	کاربرد	های	نرم	افزار	های	پخش	زنده	)نسخه		های	رایگان(

محدوده	شرح	ابزار	
زمانی	

مکالمۀ	
کنفرانسی

تعداد	
شرکت	کنندگان	

برخط	

کد	پاسخ	سریعنشانی	تارنما	

ابزار همکاری با گفتگ ، تق یم و الرک	
ذخیره سازی در ابر )کالد2(. الرک می ت اند 
میزبان ملسات بدون محدودیت زمانی 

باشد و 200 گیگابایت ضای رایگان 
ذخیره سازی تأمین می کند. زبان های 

م م د: انگلیسی، ایتالیایی، ژاپنی و 
کره ای. 

بدون 
محدودیت 

 100https://www.
larksuite.com/

پلتفرم ارتباطی پشتیبان ویدئ کنفرانس، دینگتاک
مدیریت عاسیت و تق یم، ردیابی حض ر 

و پیام دهی آنی. زبان های م م د: چینی و 
انگلیسی. 

بدون 
محدودیت 

 300https://www.
dingtalk.com/en

پلتفرم ابری پشتیبان کنفرانس تص یری زوم	
و ص تی، گفتگ  و وبینار که برای میزبانی 

تا 100 شرکت کننده و تعداد ملسات 
نامحدود رایگان است. هر ملسه می ت اند 

تا 40 دقیقه ط ر بکشد. 

/300https://zoom.us 40 دقیقه 

گپ وگفت، نشست، مکاسمۀ تلفنی و تیمز	
ویژگی های همکاری ادغام شده در نرم ازار 

مایکروسات آیس3 که برای 250 
شرکت کننده رایگان است. 

بدون 
محدودیت 

250https://www.
microsoft.com/
en-us/education/
products/teams

گوگل	
میت	

بدون سیستم کنفرانس 
محدودیت 

30https://google.oit.
ncsu.edu

2. quick response (QR) code
3. Microsoft Office
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3-2-2.	طراحی	و	ارائۀ	درس	های	پخش	زنده	با	هدایت	
معلم

1(	برنامه	ریزی	زمانبندی	درس	های		پخش	زنده	
زمانبندی جلسات  پخش زندۀ معلمان و اینکه چند هدف 

یادگیری باید پوشش داده شود بستگی به مدت تعطیلی مدارس 
به علت کرونا دارد. در برخی مناطق، جلسات مدارس ابتدایی 
فقط صبح ها برگزار می شود و سایر مدارس ترکیب متوازنی از 
کادمیک و فعالیت های فیزیکی را از طریق زمانبندی  مطالعۀ آ
یک ساعت تمرینات جسمانی روزانه در خانه در بر می گیرند. 

برخی از مناطق حتی با عکس ها و فیلم های تمرینات و بازی های 
دانش آموزان »مینی المپیک« در خانه برگزار کرده اند. 

از آنجا که دانش آموزان باید خودشان برنامه شان را تنظیم کنند، 
بسیار مهم است که مدت زمان جلسات زنده تعیین شده باشد 

و اطمینان حاصل شود که این مدت زمان از زمان ممکن در 
نرم افزار بیشتر نیست. معلمان باید یک برنامۀ زمانی منسجم 
را با توجه به سطح توانایی دانش آموزان حفظ کنند. بهتر است 

جلسات دانش آموزان مدارس ابتدایی و مقطع متوسطه به 
ترتیب بیش از 20 و 40 دقیقه نباشند. 

2(	بهبود	تدریس		پخش	زنده	با	استفاده	از	فناوری	و	روش	های	
تدریس	مناسب	

معلمان باید روش های تدریس را با توجه به نیاز های یادگیری 
از راه دور در خانه  انتخاب کنند و با این نیازها مطابقت دهند. 
جلسات طوالنی  یک سویۀ  پخش زنده پس از 10 الی 15 دقیقه 

با کم شدن و از دست رفتن مشارکت دانش آموزان مواجه 
می شود. مسئلۀ تدریس ساختن ارتباطی است که از طریق آن 

محتوا و مهارت  از معلم به دانش آموز و بالعکس انتقال می یابند. 
 ً بنابراین، معلمان باید جلسات را در بازه  های زمانی کوتاه تر مثال
10 دقیقه ای با گنجاندن دامنه ای از فعالیت ها ساماندهی کنند. 

موارد زیر نمونه  هایی از منسجم ترین و اثربخش ترین راهبرد های 
معلمان برای آغاز سریع دوره  های  پخش زنده هستند. 

• با همۀ حواس دانش آموزان ارتباط کامل برقرار کنید. 	

برخالف کالس های داخل مدارس که دانش آموزان با استفاده 
از حس بینایی و شنوایی در کنار حواس دیگرشان در محیطی 

فراگیر تعلیم می بینند، به نظر می رسد که در دروس  پخش زنده 
با محدود شدن معلمان در یک فضای نمایش کوچک، حواس 

دانش آموزان از محتوای یادگیری پرت می شود. محدودیت های 
فیزیکی تعامل را می توان با ابزارهای متعدد فناوری ارتباطی که 

امروزه در همۀ جوانب زندگی روزمره وجود دارند جبران کرد. 
با استفاده از پیام های متنی، ایمیل، مکالمۀ تلفنی  بی درنگ و 
مکالمۀ ویدئویی می توان تدریس کرد و بازخورد داد تا ارتباط 
معلم با دانش آموزان در سناریو های متنوع دیدنی، شنیدنی، 

خواندنی و تعاملی برقرار شود. بدین ترتیب، می توان مقیاس 
آموزش و یادگیری را گسترش داد و تفاوت میان حضور فیزیکی و 

حضور مجازی معلم را کمتر کرد. 

• طراحی و برنامه ریزی آموزشی مشخص و ساختارمندی را 	
آماده کنید. 

تدریس  پخش زنده نیازمند یک سیستم لجستیکی جداگانه برای 
ساماندهی فعالیت های آموزش و یادگیری است. ممکن است 
معلمان کم تجربه در مواجهه با ابزارهای جدید و متنوع فناوری 
و آمادگی دچار سردرگمی شوند. بنابراین، الزم است زمان کافی 

برای آشنایی با پلتفرم تدریس  پخش زنده و ابزار ارتباطی و کاربرد 
آنها به معلمان داده شود. فهرست بندی کار ها همراه با بازۀ 

زمانی آنها در یک برنامۀ عملی می تواند اجرای بدون وقفۀ طرح 
برنامۀ درسی و دورۀ  پخش زنده را تضمین کند و حل مشکالت 

غیرمترقبه را ممکن سازد. 

• محیطی حمایتگر ایجاد کنید و با دانش آموزان ارتباطات 	
مثبت برقرار کنید. 

تدریس  پخش زنده یعنی منابع مشخص آموزش و دسترسی 
به آموزش محدود به چند فضای خاص. به عبارتی دانش آموزان 

فقط می توانند در پلتفرم یا اتصاالت آنالینی تحت تعلیم قرار 
بگیرند که معلمان آنها را ارائه می کنند. عالوه بر این، ممکن 

است دانش آموزان هنگام مواجهه با اطالعات و ابزار فنی دچار 
سردرگمی شوند. از این رو، معلمان باید روش های سادۀ ارتباطی، 

ابزار یادگیری و محتوای مشخص یادگیری را از بدو دوره همراه 
با منابع قابل دسترس برای دانش آموزان ایجاد کنند. همچنین 
با توجه به فاصلۀ فیزیکی و ذهنی معلمان و دانش آموزان، ارائۀ 

بازخورد بهنگام برای نگه داشتن دانش آموزان در فضای معلمان 
و محتوای یادگیری در طول ترم آموزشی ضروری است. یکی 

دیگر از اجزای بسیار اساسی محیط یادگیری حمایتگر، ارتباطات 
انسانی میان معلمان و دانش آموزان است. با بنا نهادن اجتماعی 

آسوده، امکان یادگیری اثربخش و متنوع بر مبنای نظریۀ یادگیری 
اجتماعی فراهم می گردد. 

• از فناوری های متنوع به عنوان جایگزینی مناسب برای 	
فعالیت های کالسی مرسوم  و یا ابزاری برای گسترش آنها 

استفاده کنید. 

فناوری هایی که معلمان در طی تدریس  پخش زنده با آنها 
مواجه می شوند نیز گذشته از اینکه بار اضافی هستند می توانند 

باعث صرفه جویی در انرژی و زمان معلمان شوند. ابزاری مانند 
آزمون های کوتاه و پلتفرم های اصالح تکالیف معلمان را توانمندتر 
و تمرکز آنها را بر محتوای برنامه درسی و روش های تدریس بیشتر 

می کنند. در عین حال، فناوری ها فعالیت های یادگیری ازجمله 
برگزاری بحث های بهنگام و پست های آنالین را غنی تر می کنند و 

1. quick response (QR) code
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امکان آموزش و یادگیری انعطاف پذیرتر )شامل یادگیری توأم با 
همکاری( را به وجود می آورند. بنابراین، معلمان می توانند نقش 
رهبران فعال و مشاهده گران آموزشی را در برنامۀ درسی  پخش 

زنده ایفا کنند. 

3(	ابزار	فناوری	را	پیش	از	ارائۀ		پخش	زنده	بررسی	و	آزمایش	کنید.
پیش از نشست، معلمان باید کارکرد درست دستگاه های 
دیجیتال، نرم افزار ها و اتصاالت اینترنتی را برای اجتناب از 

اختالل در فرایند تدریس بررسی کنند. معلمان باید تالش کنند 
در طی یک نشست  پخش زنده از جابجایی میان نرم افزار های 

متعدد اجتناب کنند. بهتر است پیش از ورود زنده به کالس 
دانش آموزان، یک جلسۀ آزمایشی کوتاه  پخش زنده برگزار شود تا 

معلم بتواند مشکالت را شناسایی و برطرف کند. 

3-2-3.	ساماندهی	و	پایش	درس	های	پخش	زنده	
دروس همزمان  پخش زنده را می توان از طریق تجهیزات و 

نرم افزار های متعدد اجرا کرد. بنابراین، طراحی مجدد راهبرد ها 
و فعالیت ها برای پایش فرایند آموزش و یادگیری ضروری است. 

توصیه  های چهارگانۀ زیر برای تحقق این هدف مفید هستند: 

ً در طی درس های  پخش زنده از دانش آموزان  معلمان باید دائما
سؤال کنند تا از میزان تسلط دانش آموزان بر محتوا مطلع شوند. 

معلمان می توانند از یک وبسایت پیمایش استفاده کنند تا 
پرسشنامه  هایی اختصاصی برای هر کالس تهیه کنند. این 

پرسشنامه ها می توانند تصویری از پیشرفت دانش آموزان و 
رضایت آنها از یادگیری را به دست دهند. 

معلمان باید زمانی کافی را به بحث دربارۀ وضعیت عاطفی و 
روانی دانش آموزان اختصاص دهند. توانایی دانش آموزان برای 
حفظ ارتباطات مثبت، معنادار و محبت آمیز به آنها در مدیریت 

آسیب ها و تنش های ناشی از کرونا کمک می کند. می توان 
دانش آموزان را راهنمایی کرد تا احساساتشان را به طرق گوناگونی 

مانند نوشتن، هنر و موسیقی ابراز کنند. معلمان می توانند 
به دانش آموزان کمک کنند میزان درک خود را با تهیۀ یک 

چک لیست حاوی اهداف یادگیری جلسه یا درس بررسی کنند و 
سپس دانش آموزان را تشویق کنند میزان دستیابی شان به هر 
ً با به کارگیری مقیاس الیکرت1، مشخص  یک از اهداف را، مثال

کنند. 

1. likert

3-3.	یادگیری	معکوس	غیرهمزمان	
ویدئویی	

3-3-1.	آشنایی	با	ویژگی	های	کلیدی	یادگیری	معکوس	
غیرهمزمان	ویدئویی	

ورود همزمان تعداد زیادی از دانش آموزان در جلسات  پخش 
زنده می تواند برای معلمان چالش برانگیز باشد. در چنین 

شرایطی، معلمان می توانند از پیش فیلم های کوتاهی را ضبط 
کنند و از دانش آموزان بخواهند آنها را به صورت آنالین تماشا 

ً )در محدودۀ زمانبندی درسی( تماشا  کنند یا دانلود کنند تا بعدا
کنند. معلمان همچنین می توانند جلسات  پخش زنده شان را 

به عنوان منابع یادگیری ویدئویی ضبط کنند. در صورت استفادۀ 
مناسب معلمان از درس های ویدئویی، این دروس می توانند نیاز 

دانش آموزان به انعطاف پذیری را برطرف کنند و به رویکردی مفید 
در یادگیری از راه دور تبدیل شوند. 

معلمان می توانند با استفاده از فیلم های از پیش ضبط شده 
یادگیری معکوس ویدئویی را به اجرا درآورند. می توانند برای 

دانش آموزان پرسش های راهنما مطرح کنند و از آنها بخواهند که 
پیش از شروع درس، فیلم ها را تماشا کنند. معلمان همچنین 

می توانند همزمان با ارائۀ درس، بحث و گفتگویی در میان 
گروه ها دربارۀ پرسش های راهنما راه بیندازند. این روش یادگیری 
معکوس ویدئویی از طریق استفاده از مدت زمان  پخش زنده برای 
بحث با همسانان و همکاری گروهی به دانش آموزان در یادگیری 

فعال کمک می کند )رجوع شود به مأخذ شماره 14(. به عالوه، 
این روش آموزش را به رویکردی یادگیرنده محور تبدیل می کند 

که در طی آن ساعِت درسی َصرف کشف عمیق تر موضوعات 
می شود. این روش تدریس همچنین حامی آموزش تمایزیافته 

است چون در همان حال که معلم می تواند وقتی را به حمایت از 
دانش آموزانی که دچار مشکل اند اختصاص دهد، دانش آموزان 

ً فعالیت کنند.  پیشرفته تر می توانند مستقال

3-3-2.	طراحی	و	ارائۀ	درس	های	ویدئویی	
این بخش حاوی یک راهنما در زمینۀ چگونگی ضبط جلسات و 

بارگذاری فیلم های موجود در فضای مجازی یا کتابخانۀ رسانه 
است. 
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در	ابتدا،	معلمان	باید	متن	کامل	یا	رئوس	موضوعات	را	
برای	جلسه	آماده	کنند.	

فیلم ها نباید طوالنی تر از 15 دقیقه باشند تا یادگیرندگان بتوانند 
متمرکز بمانند و اطالعات کلیدی را به خاطر بسپارند. 

توجه به این نکات هنگام تهیۀ متن یا رئوس موضوعات پیش از 
ضبط دروس مفید است )رجوع شود به مأخذ شماره 21(: 

• متن را مانند وقتی چیزی را به زبان ساده برای یک دوست 	
توضیح می دهید بنویسید و برای یافتن اشکاالت آن را با 

دقت مرور کنید. 

• کارهایتان روی صفحه را به صورت نمایشی انجام دهید 	
ً فشار دادن دکمه یا باز کردن صفحۀ جدید( و زمانی  )مثال
را صرف گفتن کارهایی که انجام می دهید و همچنین علت 

انجام آنها کنید. 

• متن را بلند بخوانید تا متوجه شوید انسجام دارد یا نه. در 	
صورت لزوم، کلمات را تغییر دهید. 

• متن را برای یک همکار مورد اعتماد بفرستید تا دربارۀ آن 	
بازخورد دهد. ممکن است این کار در ابتدا ترسناک به نظر 
ً به بخش اساسی فرایند نگارش متن تبدیل  برسد اما نهایتا

خواهد شد. 

مرحلۀ	بعد،	ضبط	سخنرانی	با	استفاده	از	ابزار	دیجیتال	
با	توجه	به	قاب	بندی،	نور،	صحنه	و	صدا	است.	

ضبط سخنرانی ها گام بعدی است. قاب بندی، نور، صحنه و صدا 
ابعاد چهارگانۀ اصلی ای هستند که معلم باید هنگام استفاده از 

ابزار فناوری به آنها توجه کند. 

زمانی که دانش آموزان فیلمی را تماشا می کنند، حس بینایی و 
ً بر اثربخشی یادگیری تأثیرگذار است. از این  شنوایی آنها شدیدا

رو، حرکات مناسب معلم و تنظیمات کیفیت فیلم سخنرانی برای 
فراهم کردن یک محیط آموزشی راحت و متمرکز بسیار مهم 
است. معلمان باید به موقعیت درست خودشان و تجهیزات 

دیگر در تصویر فکر کنند تا قاب بندی ای درخور شخصیت خود به 
دست آورند. بهتر است شدت مناسب نورپردازی، منبع مناسب 

ً معلمان  نور و پس زمینۀ واضح تصویر از پیش تنظیم شوند. نهایتا
باید برای داشتن صدایی واضح در فیلم ها، تجهیزات دیجیتال 

مناسبی برای تضمین کیفیت صدا  تهیه کنند. رهنمود های 
مناسبی در مأخذ شماره 3 ارائه شده  است. 

ابزارهای دیجیتال رایگان بسیاری به صورت مجازی برای 
پشتیبانی از ضبط دروس موجودند. یکی از آنها ادپازل1 نام دارد 
و نرم افزار رایگان تولید فیلم برای معلمان و دانش آموزان است. 

تصاویر زیر گام های کلیدی را در زمینۀ نحوۀ استفاده از ادپازل 
برای ساختن کالس، تولید فیلم و تهیۀ تکالیف نشان می دهند. 

1. Edpuzzle

1. به تارنمای www.edpuzzle.com مراجعه کنید و به عنوان معلم ثبت نام کنید.
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2. وارد حساب کاربری گوگل مدرسه تان شوید.

3. پس از ورود، می توانید کالس های جدیدی را در قسمت »My classes« بسازید و دانش آموزان را در کالس های مختلف ثبت نام کنید.

4. اطالعات کالس را اضافه کنید و بر روی »Create class« کلیک کنید.
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5. فیلم های آموزش معکوس خود را در »My content« ایجاد کنید. ادپازل عالوه بر امکان بارگذاری فیلم  ها، به شما این امکان را می دهد 
کادمی خان و تدتاک روی ادپازل قرار دهید. می توانید محتوای موردنظرتان را در قسمت  که پازل را از فضا های پرطرفداری مانند یوتیوب، آ

جستجو پیدا کنید. 

6. می توانید همۀ فیلم هایی را که بارگذاری یا دانلود می کنید تدوین و ویرایش کنید.

یک( حذف: با حذف بخش های نامرتبط فیلم برای دانش آموزان، در زمان صرفه جویی کنید.
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© EDpuzzle

دو( صداگذاری: صدای موجود در فیلم را با توضیحاتی به زبان و کالم خود جایگزین کنید.

سه( پرسش ها: پرسش هایی را طراحی کنید تا متوجه شوید که کدام دانش آموز درس را فهمیده است و یادداشت های کوتاه 
صوتی را برای ارائۀ اطالعات بیشتر یا جلب توجه آنها تهیه کنید.

7. فیلم  ویرایش شده را برای یک کالس خاص در نظر بگیرید، چنانچه صالح می دانید به دانش آموزان امکان پاسخ ندادن به 
پرسش ها را ندهید و زمان تحویل را مشخص کنید.
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3-3-3.	ابزار	و	منابع	رایگان	برای	حمایت	از	معلمان	در	تولید	درس	های	ویدئویی	

جدول	6:	ابزار	رایگان	تولید	منابع	و	درس	های	ویدئویی	برای	معلمان

کد	پاسخ	سریعنشانی	تارنما	شرح	ابزار	

نرم افزار تولید فیلم رایگان برای معلمان و دانش آموزان )با ادپازل	
میزبانی بیش از 8 میلیون درس و 20 میلیون دانش آموز(. 

موجود در زبان انگلیسی. 

https://edpuzzle.com/

پلتفرم آنالین میزبان دروس ویدئویی آموزشی مطابق با برنامۀ نفهم
درسی مصر و سوریه . موجود در زبان عربی. 

https://www.nafham.
com/

کتابخانه	
آکادمی	اس	

دی	جی	

کتابخانۀ قابل جستجوی حاوی بیش از 1200 فیلم آموزشی دربارۀ 
توسعۀ پایدار و موضوعات مرتبط. 

http://sdgacademylibrary.
mediaspace.kaltura.com/

دوره  های رایگان مجازی. موجود در زبان های انگلیسی، الیسون	
فرانسوی، ایتالیایی، پرتغالی )برزیلی( و اسپانیولی. 

https://alison.com/

.https://www.thinglinkابزار تولید تصاویر، فیلم ها و سایر منابع چندرسانه ای تعاملی. تینگ	لینگ	
com/

/https://www.google.comمخزن فیلم های آموزشی و کانال های یادگیری.یوتیوب	
search?client=firefox-bd&
q=youtube

8. ادپازل ویژگی های زیر را طراحی کرده است تا وقتی دانش آموزان مشغول تماشای فیلم هستند، کارایی آموزش معکوس ویدئویی 
تضمین شود: 

الف( دانش آموزان نمی توانند فیلم را جلو بزنند، 
ب( هنگام مواجهه با پرسش های معلم، فیلم به صورت خودکار به حالت تعلیق درمی آید و 

ج( دانش آموزان می توانند فیلم ها را از هرجا که بخواهند بارها تماشا کنند.

ثالثاً،	مطالب	درسی	پشتیبان	را	برای	غنی	کردن	
جلسات	ویدئویی	ادغام	کنید.	

این موارد می توانند شامل پرسش ها یا آزمون های کوتاه در کل 
جلسه باشند تا مشارکت یادگیرندگان بیشتر شود و امکان بررسی 

میزان درک آنها فراهم گردد. برای ارائۀ تجربۀ جامع و فراگیر 
یادگیری می توان اسالید ، وبسایت  و رسانه  های پشتیبان محتوای 

جلسه را بارگذاری کرد. 

رویکرد دیگر به آموزش ویدئویی عبارت است از جهت دهی 
دانش آموزان به سمت منابع ویدئویی آنالین موجود. جستجوی 
ساده در گوگل می تواند باعث دستیابی به مجموعۀ گسترد ه ای 

از مطالب درسی شود. فایل های تصویری را می توان بر اساس 
موضوع یا مهارت طبقه بندی کرد. 



39

3. یادگیری از راه دور مجازی

3-3-4.	ساماندهی	و	پایش	یادگیری	معکوس	
ویدئویی

یادگیری معکوس غیرهمزمان راهبرد مرکبی است که در طی 
آن معلمان می توانند از زمان کالس آنالین برای به کارگیری 

راهبرد های تدریس دانش آموزمحور مانند مناظره، کار گروهی، 
پروژه، یادگیری پرسش محور یا مسئله محور، مطالعۀ موردی، 

یادگیری تجربی و تدریس در محیط استفاده کنند. 

با استفاده از متن، تصویر و اسالید  می توان به فیلم های معلمان 
برای ارائۀ کامل تر مطالب کمک کرد. این موارد می توانند فرایند  

و گام های کلیدی را از طریق پویانمایی تعاملی نمایش دهند. 
گروه های بحث و گفتگو می توانند تعامالت دانش آموزی را تقویت 

کنند بی آنکه الزم باشد همۀ دانش آموزان در یک زمان آنالین 
باشند. 

رهیافت های اجرای مباحثات اثربخش برخط شامل نمونه  های 
زیر هستند: 

• اطالع رسانی راهکار های صریح که انتظارات را از مشارکت 	
دانش آموزان مشخص می نمایند. 

• ایجاد پرسش ها و رهنمود های مستلزم تفکر پیچیده و 	
اعمال نقطه نظرات. 

• مشارکت معلمان در مباحثات شامل بازخورد و هدایت. 	

عالوه بر این، دانش آموزان از پروژه  های گروهی توأم با 
همکاری که با همۀ الگو های یادگیری از راه دور آنالین مرتبط 
هستند بهره مند می گردند. بسیاری از ابزار همکاری آنالین و 

ویدئوکنفرانس برای کمک به تسهیل تحوالت گروهی )الرک، 
گوگل هنگ آتس1، مایکروسافت تیمز و زوم( و/ یا بارش فکری 

موضوعات )مایند 42، وایزمپینگ2( قابل استفاده هستند. 

1. Google Hangouts
2. Mind42, Wisemapping

جدول	7:	ابزار	مجازی	برای	کمک	به	کار	گروهی

کد	پاسخ	سریعنشانی	تارنما	شرح	ابزار	

پلتفرم رایگان همکاری با پیام دهی آنی، تقویم الرک	
هوشمند و ایجاد ابر. 

https://www.larksuite.com/

گوگل	
هنگ	آتس

نرم افزار اطالع رسانی برای تماس های صوتی یا 
تصویری رایگان، پیام دهی و مکالمات گروهی. 

https://hangouts.google.com/

نرم افزار نقشه کشی رایگان آنالین اجتماعی و توأم با مایند	42
همکاری. 

https://mind42.com/

ویرایشگر رایگان آنالین نقشه کشی ذهن برای افراد و وایزمپینگ	
کسب و کار ها. 

http://www.wisemapping.com/

معلمان باید کار های بدون پایان مشخص را برای آزمودن 
میزان درک دانش آموزان و ارائۀ نتایج یادگیری طراحی کنند. 

برای آزمون های کوتاه و فعالیت های بدون پایان مشخص الزم 
است دانش آموزان درک خود را از درس ویدئویی بیان کنند و به 

دانش آموزان فرصت می دهد مهارت هایشان را تمرین کنند و 

بازخورد بگیرند. چنین کار هایی عبارتند از: 

ارائۀ	مطلب	دانش	آموزان: ارائۀ مطلب، چه رسمی و چه 	 
غیررسمی، تجربۀ یادگیری بسیار ارزشمندی است و به 

معلم میزان یادگیری دانش آموز را نشان می دهد. 
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مطالعۀ	موردی: معلم می تواند از دانش آموزان بخواهد که 	 
مشکل واقعی خاصی را بررسی کنند و از طریق چیزهایی که 

در درس های ویدئویی آموخته اند دربارۀ نحوه حل مشکل 
به بحث بپردازند. 

مصاحبۀ	سه	مرحله	ای: دانش آموزان چند دقیقه در 	 
گروه های دوتایی دربارۀ مطالب درسی ای که به صورت 

آنالین مطالعه کرده اند با یکدیگر مصاحبه می کنند. سپس 
هر دانش آموز پاسخ های شریکش را خالصه می کند و آن 

خالصه را با یک گروه دو نفرۀ دیگر در میان می گذارد. 

نقش	آفرینی: می تواند سبب بیان دیدگاه های مختلف 	 
ً موضوعی مناقشه آمیز در رسانه ها(  دربارۀ یک موضوع )مثال

شود. دانش آموزان نقش های مختلفی را در گروه های 
کوچک بر عهده می گیرند و قسمت های مختلف را با دیدگاه   

خودشان اجرا می کنند. 

مناظرۀ	نقادانه: موضوعی مناقشه آمیز را انتخاب کنید و 	 
آن بخش از موضوع را که دانش آموزان موافق آن هستند 
تعیین کنید. دانش آموزان را به چند گروه  تقسیم کنید و 
آنها را تشویق کنید دربارۀ مواضعشان بحث کنند. چنین 

فعالیتی می تواند باعث ارتقاء فن مناظره و مهارت های 
تفکر منطقی دانش آموزان شود و به آنها درک عمیق تری از 

موضوع ببخشد. 

جدول	8:	ابزار	رایگان	برای	پشتیبانی	از	پایش	و	ارزیابی	مجازی	یادگیری

کد	پاسخ	سریعنشانی	تارنما	شرح	ابزار	

معلمان را با دانش آموزان و والدین در جهت ساختن اجتماعات کالسدوژو 
کالس ها متصل می نماید و از والدین در عرصه پایش با تبادل 

تصاویر، فیلم ها و پیام های آنی پشتیبانی می کند. موجود در 
بیش از 20 زبان ازجمله عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، ژاپنی، 

ایتالیایی و کره ای. 

https://www.classdojo.
com/

نمایۀ دیجیتال برای دانش آموزان برای ذخیره سازی کار های خود سیسا
و پایش معلمان و والدین بر پیشرفت دانش آموزان. موجود در 

بیش از 55 زبان. 

https://web.seesaw.
me/

3-3-5.	طراحی	و	اجرای	ارزیابی	تکوینی	برای	
درس	های	پخش	زنده	یا	یادگیری	ویدئویی	

ارزیابی تکوینی برای واقعیت های پیچیدۀ محیط یادگیری و 
کادمیک و فرهنگی( که آموزش و  ترکیب روابطی )اجتماعی، آ
یادگیری را شکل می دهند طراحی شده است. وقتی معلمان 

درگیر این روابط می شوند،  بی درنگ اطالعات را مشاهده و تفسیر 
می کنند تا بتوانند دربارۀ مسائل بی شماری تصمیم گیری کنند که 

در هیچ برنامۀ درسی ای پیش بینی نشده اند. 

در حال حاضر، ابزارهای دیجیتال متعددی برای ارزیابی تکوینی 
در یادگیری از راه دور مجازی وجود دارد. معلمان می توانند ابزار 

دیجیتال مناسب را با توجه به نیاز های تدریس خود و نیز با 
توجه به نیاز های یادگیری دانش آموزان انتخاب کنند. با پیوستن 

مدارس به عرصۀ یادگیری از راه دور مجازی، معلمان چگونه 
می توانند این گونه اطالعات »در لحظه« را جمع آوری کنند و بر 

اساس این اطالعات رفتار کنند؟ چهار راهبرد  زیر می توانند به 
معلمان در طراحی و اجرای ارزیابی تکوینی برای  پخش زنده و 

درس های ویدئویی کمک کنند )رجوع شود به مأخذ شماره 37(. 

• جایگزینی ارزیابی های سنتی با فعالیت های عملکردی	

برای کاهش دغدغه  ها در زمینۀ محدودیت های فناوری و امکان 
تقلب در محیط های دور از یکدیگر، می توان فعالیت های 

عملکردی را جایگزین ارزیابی های پایان درس کرد. فعالیت های 
عملکردی نمایانگر استاندارد های بنیادین درس ها هستند و 

دانش آموزان برای انجام آنها باید فرایند  فکری شان را حین حل 
مسائل و پاسخ به نکات نمایان کنند. 

فعالیت های عملکردی تقلب نکردن دانش آموزان را تضمین 
می کند و به معلم اجازه می دهد دانش آموزان را در جهت تسلط 

بر مفاهیم اصلی دورۀ درسی راهنمایی کند. 
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• جمع آوری داده  ها در گذر زمان 	

ارزیابی تکوینی فرایندی مستمر است که در طی آن معلم 
به تدریج شواهد یادگیری را جمع آوری می کند. معلم می تواند از 

دانش آموزان بخواهد که عکس ها و فیلم هایی را که پیشرفتشان 
را نشان می دهد، به یک فضای اینترنتی خاص یا یک فضای ابر 

ایمن بفرستند. 

• تمرکز بر بازخورد 	

ً از طریق ضبط  ً و هم شفاها معلم می تواند بازخورد خود را هم کتبا
فیلم یا فایل های صوتی ارائه کند. عالوه بر این، می تواند در طی 

جلسات همزمان، دانش آموزان را در گروه های کاری جداگانه قرار 
دهد تا به یکدیگر بازخورد دهند به شرط آنکه مقررات مشخص 
بازخورددهی را بشناسند. در جلسات غیرهمزمان، دانش آموزان 

می توانند کارشان را ارائه کنند و در بازۀ زمانی طوالنی تری 
بازخورد ها را با یکدیگر در میان بگذارند. 

• استفادۀ مدبرانه از ابزار دیجیتال 	

معلم در یادگیری از راه دور مجازی می تواند از ابزار دیجیتال برای 
تعیین تکالیف و بازخورد دادن استفاده کند و در نتیجه،  بی درنگ 

متوجه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شود. نمونۀ این ابزار 
کوئیزیز1 است: ابزاری رایگان که امکان اجرای ارزیابی تکوینی 

را برای معلمان هر 12 پایه به زبان های انگلیسی، اسپانیولی، 
فرانسوی، اندونزیایی، هلندی، لهستانی و روسی فراهم می کند. 
نحوۀ کاربرد کوئیزیز در مراحل چهارگانۀ زیر تشریح شده است: 

1. به تارنمای مندرج در پانویس2 مراجعه کنید و با نام کاربری 
خود وارد شوید. در صورتی که کاربر جدید هستید، حساب 

کاربری جدیدی را با استفاده از ایمیل کاری یا ایمیل مدرسه تان 
ایجاد کنید. 

2. برای استفاده از آزمون های کوتاه موجود، قسمت جستجو برای 
آزمون های کوتاه را انتخاب و مرور کنید. اگر مایلید خودتان یک 

آزمون کوتاه بسازید، گزینۀ ایجاد آزمون کوتاه جدید را انتخاب 
کنید، برای آزمونتان اسم بگذارید و موضوعات مرتبط با آن را 

انتخاب کنید. نوع سؤال را انتخاب کنید و پرسش و پاسخ ها را پر 
کنید. 

3. در صورت تمایل، تصویر عنوان را اضافه کنید. زبان و دامنۀ 
کالسی مناسب را انتخاب کنید و عناوینی را برای راحت تر کردن 

جستجوی آزمونتان اضافه کنید. 

4. یکی از دو گزینۀ پخش زنده یا تعیین تکالیف و ویژگی های 
مدنظر را انتخاب کنید و سپس آزمون کوتاه را از طریق ارسال 

1. Quizizz
2. https://quizizz.com

نشانی و کد شش رقمی آن در اختیار دانش آموزانتان قرار دهید. 
دانش آموزان می توانند با مراجعه به وبسایت مندرج در پانویس3 

دکمۀ پیوستن به بازی را انتخاب کنند و با وارد کردن کد شش 
رقمی برای شرکت در آزمون کوتاه، تکالیف خود را تکمیل کنند. 

پس از پایان کار دانش آموزان، معلم می تواند صفحه را برای 
مشاهدۀ نتایج به روز کند. 

3-4.	برنامه	ریزی	استفاده	از	یادگیری	
ترکیبی4	در	شرایط	پساهمه	گیری	

تجارب آموزشی مجازی در طی همه گیری باعث طرح مباحثی 
دربارۀ راه های دسترسی پذیر شدن آموزش در شکل ها و 

قالب های مختلف شدند. با توجه به اینکه در پی بحران، معلمان 
در معرض این شکل ها و قالب های ارائۀ مجازی قرار گرفته اند، 

با فروکش کردن همه گیری فرصتی برای ادغام فضا های آموزش 
مجازی )آنالین( و فیزیکی )کالس( ایجاد شده است. به همین 
سبب، به معلمان توصیه می شود از شکل های ترکیبی آموزش 

برای پشتیبانی از اطالع رسانی، دسترسی به منابع و اقدامات 
فاصله گذاری اجتماعی استفاده و آنها را ترویج کنند. 

مفهوم کلی یادگیری این است که دانش آموزان می توانند 
همان طور که عضوی از یک مدرسۀ عادی هستند، از مزایای 

محیط دیجیتال هم بهره مند شوند. مزیت آموزش ترکیبی این 
است که بعضی از دانش آموزان بیشترین میزان یادگیری را وقتی 
دارند که به تنهایی و در زمانی که خودشان می خواهند با استفاده 
از فناوری دیجیتال درس بخوانند، در حالی که همچنان می توانند 

درکشان از مطالب را از طریق تعامالت اجتماعی ارتقا دهند. 

یادگیری ترکیبی در بسیاری از حاالت آمیزه ای از بهترین  
ویژگی های فضا های مجازی و فیزیکی است. این نوع آموزش در 

ً به علت دسترسی فزاینده به فناوری و عالقۀ  گذر زمان و عمدتا
مستمر به یادگیری دیجیتال گسترش یافته است. فواید یادگیری 

ترکیبی در کالس عبارتند از تدریس دانش آموزمحور، جمع آوری 
سادۀ داده  ها و افزایش مشارکت. البته یادگیری ترکیبی هم مانند 

همۀ الگو های آموزشی دیگر باید با دقت به کار رود تا  تجارب 
دانش آموزان را غنی تر کند )رجوع شود به مأخذ شماره 20(. 

یکی از شکل های یادگیری ترکیبی، کالس معکوس است که 
هرچند می شود از آن در شرایط یادگیری از راه دور استفاده کرد، 
پتانسیل واقعی اش را درون کالس نمایان می کند. دانش آموزان 
پس از تماشای محتوای )ویدئویی( آنالین می توانند بر مشارکت 

کالسی متمرکز شوند و دربارۀ تالش هایشان در طی کالس درسی 
بازخورد  بگیرند. یادگیری معکوس از طریق ایجاد گروه هایی 

که با سرعت خاص خودشان درس بخوانند و معلم هایی که به 

3. https://quizizz.com/join 
4. blended learning
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دانش آموزانی که نیاز به حمایت بیشتر دارند رسیدگی می کنند، 
ساعت کالسی را به تجربۀ آموزشی انفرادی تری تبدیل می کند. 

»منابع باز آموزشی عبارتند از مطالب درسی آموزش و یادگیری و 
پژوهشی موجود در حوزۀ عمومی یا تحت حق تألیف که با مجوز 

باز انتشار یافته اند و متضمن دسترسی رایگان، تغییر منظور، 
مطابقت و توزیع مجدد هستند« )رجوع شود به مأخذ شماره 

24(. منابع باز آموزشی فرصت هایی برای بهبود و گسترش 
دسترسی به محتوای آموزشی، تسریع کاربرد نوآورانۀ محتوا 

و تقویت تولید دانش در اختیار دست اندرکاران آموزشی قرار 
می دهند )رجوع شود به مأخذ شماره 22(. این منابع همچنین 
حق تبادل، به روزسازی و بهره مندی از کار های نویسندگان را به 
دیگر افراد در سرتاسر جهان اعطا می کند. چنین روشی امکان 

گسترش افق های ذهنی و ارتقاء حق انسانی برخورداری از 
آموزش باکیفیت را برای معلمان فراهم می کند که خود، انگیزۀ 

آغاز نهضت جهانی منابع باز آموزشی بوده است. تغییر این رویۀ 
ً به منظور صرفه جویی در هزینه  ها و دسترسی  آموزشی صرفا

سریع نیست بلکه مشارکت و تولید مشترک را نیز در بر می گیرد. 
منابع باز آموزشی از طریق ورود معلم به فرایند های مشارکتی 
جدید یادگیری فرصت هایی برای تغییر قاعده مند در آموزش 

و یادگیری فراهم می کنند. دامنۀ گسترده ای از منابع آموزشی 
بین المللی از طریق پلتفرم آموزش باز و منابع باز آموزشی کامنز1 

موجود است. 

3-5.	همکاری	با	معلمان	دیگر	و	والدین	
تعطیلی مدارس نیازمند فعال تر شدن معلمان در ارتباط با 

همکاران دیگر و والدین دانش آموزان است تا همکاری تنگاتنگی 
میان آنها حاصل شود. 

راهبرد	های	تقویت	همکاری	موفقیت	آمیز	و	 	)1
باکیفیت	معلم	

در مقایسه با انتظار کشیدن برای قوانین یا سیاست های یکسانی 
که دولت یا نهاد های مسئول مدارس صادر می کنند، تبادل 

راه حل های عملی و درخواست کمک از معلمان دیگر می تواند 
سرعت و اثربخشی بیشتری را در مواجهه با وضعیت بحرانی 

همه گیری کرونا پدید آورد. معلمان با همکاری یکدیگر سریع تر 
می توانند وضعیت کلِی کشوری را درک کنند و از طریق ایجاد 

طرح درسی مناسب و اتخاذ روش های جدید تدریس به تغییرات 
شرایط تدریس واکنش نشان دهند. 

همکاری منسجم معلمان باید در جهت انتفاع همۀ اعضا و توجه 
به شرایط یکدیگر باشد. بنابراین، تعیین هنجار ها و انتظارات 

اجتماع معلمان را می توان اولین گام در جهت تحقق هدف در 

1. OER Commons and Open Education platform

نظر گرفت. اعضا همگی باید از طریق ابزار متعدد ارتباطی مجازی 
به طور منظم در بحث دربارۀ حل مشکالت شرکت کنند. آنها باید 

با کشمکش های مثبت درون اجتماع مواجه شوند و یک رهبر 
دوره  ای باید مسئول ساماندهی فعالیت های مجازی و مدیریت 
ً حس تعلق به اجتماع ، پایداری همکاری را  مسائل باشد. نهایتا
تضمین می کند چراکه وضعیت ناپایدار آموزشی می تواند باعث 

تغییر هدف و کارکرد همکاری در شرایط همه گیری شود. 

رهنمود	هایی	به	معلمان	برای	همکاری	با	 	)2
والدین	

معلمان باید هنگام مراوده با والدین دانش آموزان چه آنالین و چه 
آفالین به سه مسئله توجه کنند. 

اوالً، معلمان باید برخی مقررات پایه را در ارتباط با والدین 
رعایت کنند و با دقت زیاد به توضیحات آنها دربارۀ پیشرفت 

دانش آموزان در خانه گوش دهند. از آنجا که معلمان نمی توانند 
در طی تعطیلی مدارس به اندازۀ تدریس حضوری بر عالئم و 

جزئیات عملکردی دشواری های یادگیری اشراف داشته باشند، 
برای قضاوت در مورد وضعیت یادگیری دانش آموزان به اطالعات 
ً به همین دلیل  بیشتری از والدین نیاز دارند. در عین حال، دقیقا

که معلمان فرصت کمک حضوری به دانش آموزان را ندارند 
باید والدین را در زمینۀ پایش و تسهیل یادگیری دانش آموزان 

ً چنین تغییراتی فشار را هم بر معلمان و  راهنمایی کنند. مسلما
هم بر والدین مضاعف می کند. لذا معلمان باید مؤدب و صبور 

بمانند و توجه بیشتر به ویژگی های مثبت دانش آموزان نشان 
دهند تا ارتباط بهتری با والدین داشته باشند. 

ثانیاً، اگرچه ارتباطات با والدین خواهد بود اما معلمان باید به 
شرایط و احساسات دانش آموزان نیز توجه نمایند. هم معلمان و 

هم والدین باید مراقب باشند دانش آموزان در جریان مکالمات 
آنها قرا ر نگیرند. ممکن است معلمان و والدین مایل نباشند 

واقعیت هایی را بیان کنند که باعث خدشه دار شدن احساسات 
دانش آموزان و دلسردی آنها از یادگیری می شود. همچنین 

بهتر است که محرمانگی جلسات حفظ شود تا دانش آموزان 
تمرکزشان را بر یادگیری از دست ندهند. 

ثالثاً، مالقات مرتب معلم با دانش آموزان و نگه داشتن برگۀ 
عملکرد دانش آموز نزد معلم باعث آمادگی کامل و آرامش معلم 

در طی جلسات می شود که حاصلش افزایش کارایی و سودمندی 
ارتباط با هدف ارتقاء یادگیری دانش آموزان است. 
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تعطیلی مدارس به علت کرونا باعث پدیدار شدن شکاف های عمیق در زمینۀ فناوری های 
دیجیتال درون کشورها و بین آنها شده است. این مشکل حتی کشور های پردرآمد را هم درگیر 

کرده است. این وضعیت برای محیط هایی با منابع کمتر در کشور هایی با درآمد متوسط و پایین 
بسیار وخیم تر است چراکه کمتر از 50 درصد جمعیت این کشورها به اینترنت دسترسی دارند 
و تعداد زیادی از دانش آموزان از تجهیزات یادگیری مجازی بی بهره اند. بنابراین، کشور ها برای 

افزایش سطح دسترسی به یادگیری از راه دور در حال روی آوردن به تلویزیون هستند. 

4-1.	آشنایی	با	یادگیری	از	راه	دور	تلویزیونی	
تلویزیون یکی از کارآمدترین فناوری  ها برای تدریس معلم به شکل 

 یک سویه است و امکانات متعددی را شامل تماشای درخواستی 
و برنامه  های آموزشی-سرگرمی1 فراهم می کند. دانش آموزان 

می توانند برنامه  ها را چندین بار تماشا کنند و از این طریق مطالب را 
مرور کنند یا جاماندگی خود را از درس جبران نمایند. عالوه بر این، 

زمان بندی های انعطاف پذیر متضمن پوشش همۀ مناطق زمانِی 
متفاوت خواهد بود. 

مدت هاست که برنامه  های تلویزیونی در بسیاری از کشور ها برای 
یادگیری از راه دور استفاده شده اند. تلویزیون در صورت استفادۀ 

مدبرانه می تواند ابزار قدرتمند و اثربخشی برای آموزش کودکان باشد 
و به جوانان در عرصۀ شناسایی جایگاه مناسب خود در جامعه، 

ایجاد روابط تنگاتنگ با همسانان و خانواده و یادگیری جوانب 
پیچیدۀ ارتباطات کمک کند. برخی از دوره  های درسی تلویزیونی را 

نیز می توان در آموزش عالی به کار برد. سریال های تلویزیونی کودکان 
می توانند، به شکل های مختلف از برنامه  های مختص آموزش گرفته 

تا برنامه  های اطالع رسانی برای بینندگان، نقش آموزشی ایفا کنند. 
بعضی از سریال ها پیام های اخالقی خاصی دارند که اغلب در پایان 

هر قسمت شرح داده می شوند. 

با توسعۀ فناوری دیجیتال، بسیاری از کشور ها به تدریج در حال گذار 
از تلویزیون آنالوگ به دیجیتال هستند. پیش از تلویزیون دیجیتال، 

پخش سیگنال های آنالوگ تلویزیون مثل رادیو صورت می گرفت، اما 
پخش تلویزیون دیجیتال با بیت های داده   انجام می شود، درست 

مانند داده  های کامپیوتری. به همین دلیل کیفیت سیگنال ها تحت 
تأثیر مسافت تغییر نمی کند و بیننده یا تصویر کامل باکیفیت را 

مشاهده می کند یا هیچ تصویری نمی بیند. 

در شرایطی که دسترسی به اینترنت با باند پهن و/ یا کامپیوتر وجود 
ندارد، یادگیری از راه دور تلویزیونی را می توان برای دانش آموزان 

هر 12 پایه در نظر گرفت چراکه اکثر افراد به تلویزیون و کانال های 
آموزشی دسترسی دارند و در صورت نیاز، خرید حقوق پخش نیز 

برایشان ممکن است. 
1. edutainment

برنامه  های قابل استفاده در تلویزیون آموزشی سه نوع اصلی دارند: 
پخش  مستقیم، پخش از پیش ضبط شده و برنامه  های آموزشی-

سرگرمی. 

• پخش مستقیم با حضور معلم در صحنه ای مانند کالس، 	
درس ها را ارائه و پخش می کند. بهتر است معلمانی مشتاق 

و پرانرژی و شوخ طبع چنین درس هایی را ارائه دهند تا 
مخاطب به مشارکت ترغیب شود. تولید پخش  مستقیم 

ً سریع و کم هزینه است و می تواند سریع ترین روش  معموال
برای آغاز کار در کشور هایی باشد که در تلویزیون آموزشی 

تجارب محدودی دارند. 

• پخش  از پیش ضبط شده در بسیاری از کشور هایی 	
که ارائه کنندگان آموزش مجازی در دوران پیش از 

کرونا تلویزیون آموزشی و/ یا فیلم های آموزشی فراهم 
می کرده اند، وجود دارد. مقامات مسئول آموزشی با 

همکاری کانال های تلویزیونی می توانند خالقانه چنین 
محتواهایی را تأمین کنند. به عنوان مثال، معلم در تلویزیون 

می تواند فیلم ها را معرفی کند و آنها را با برنامۀ درسی 
مرتبط سازد. چالش های کاربرد فیلم های مجازی از پیش 

ضبط شده عبارتند از مجوز، حقوق اثر و کیفیت فیلم )چون 
ً به صورت فشرده در فضای مجازی قرار  فیلم ها معموال

می گیرند(. 

• برنامه  های آموزشی-سرگرمی اجزای آموزشی و ترغیب کننده 	
دارند و بسیاری از کشور ها از پیش فهرست سازمان های 

خصوصی یا غیرانتفاعی ارائه کنندۀ آنها را دارند. تولید چنین 
برنامه  هایی در کوتاه مدت با توجه به هزینه  های آنها دشوار 

است در نتیجه با کسب حقوق مالکیت فکری می توان 
برنامه  های آموزشی-سرگرمی موجود را استفاده کرد. 

تلویزیون آموزشی در مقایسه با شکل های دیگر یادگیری از راه 
دور پتانسیل ها و محدودیت های خاص خود را )مندرج در جدول 

9( دارد. 
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جدول	9:	عناصر	کلیدی	یادگیری	از	راه	دور	تلویزیونی
عناصر	کلیدی	

رویه		های	آموزش	و	
یادگیری	

مالحظات	یادگیری	از	راه	دور	تلویزیونی	ابزار	اصلی	رسانه	ای	و	فناوری	
برنامه	ریزی	
تسهیل	مورد	

نیاز

تلویزیون	
دیجیتال	

تلویزیون	
آنالوگ	

انواع	محتوای	
پشتیبانی	شده	

üüویدئویی 

چندرسانه ای 

üüصوتی 

متن 

تجهیزات	پشتیبانی	شده	
برای	دستیابی	به	محتوا	

üکامپیوتر 

üگوشی هوشمند 

گوشی غیرلمسی

سایر تجهیزات دیجیتال مانند کیندل 

üüتلویزیون 

رادیو 

افراد دارای معلولیت بینایی دسترسی	

افراد دارای معلولیت شنوایی 

سایر معلولیت ها 

مدیریت	دوره		های	
درسی	و	محتوا		

با قابلیت جستجوی خودکار بر اساس موضوع و پایه 

قابل ویرایش و استفادۀ مجدد 

منابع باز و گسترده 

فضا های ذخیره سازی، مدیریت و تبادل منابع 

ابزار پشتیبانی تهیۀ منابع 

مدیریت	تقویم	های	
برنامه	درسی	

تقویم های یادگیری تطبیق پذیر بر مبنای سرعت و ویژگیهای 
یادگیرندگان 

تقویم های یادگیری مجازی قابل دسترس در هر زمان و هر مکان 

üüبرنامه  ها یا تقویم های ثابت 

درس های تعاملی همزمان  پخش زنده فعالیت	های	آموزشی	

ً آموزش های تعاملی و  درس های ویدئویی غیرهمزمان و متعاقبا
مباحثات معلم-دانش آموز 

ً آموزش غیرهمزمان  üüدرس های ویدئویی غیرهمزمان و متعاقبا

üبرنامه  های ویدئویی/تلویزیونی درخواستی و قابل کنترل 

پخش تلویزیونی/ویدئویی  یک سویه بدون کنترل بر سرعت یا 
بازپخش 

برنامه  های رادیویی درخواستی و تعاملی 

برنامه  های رادیویی  یک سویه 

مطالب خواندنی روی کاغذ 
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همکاری	و	تعامل	
دانش	آموزان	

تمرین های مجازی همراه با همکاری یا یادگیری پروژه محور 

کار گروهی یا مباحثات مجازی  بی درنگ 

کار گروهی یا مباحثات مجازی غیرهمزمان 

üپیام دهی از طریق برنامه  های تلویزیونی یا رادیویی 

üüاطالع رسانی از طریق پیامک 

üüاطالع رسانی از طریق نامۀ کاغذی 

ارزیابی	تکوینی	و	
تجمیعی	

ارزیابی تکوینی با استفاده از هوش مصنوعی و مسیر های 
یادگیری شخصی 

توزیع و اجرای خودکار آزمون ها 

ارائه چندرسانه ای دستاوردهای یادگیری 

فضا های مشترک جمع آوری مطالب ارسالی یادگیرندگان 

نمره دهی و گزارش دهی خودکار نتایج ارزیابی 

فضا های مشترک برای ارائۀ خروجی ها با هدف تسهیل 
ارزیابی همسانان و یادگیری 

üüآزمون پیامکی 

üüپایش تلفنی فرایند یادگیری 

üüآزمون کاغذی ارسال شده از طریق نامۀ پستی 
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4-2.	طراحی	و	تسهیل	یادگیری	از	راه	دور	
تلویزیونی	

4-2-1.	اجرای	ارزیابی	سریع	دسترسی	خانوار	به	
تلویزیون	

معلمان باید از طریق تلفن یا پیامک با والدین تماس بگیرند تا 
از وضعیت دسترسی دانش آموزان به تلویزیون مطلع شوند و از 
برخورداری دانش آموزان از کتب درسی یا سایر مطالب یادگیری 

اطمینان بیابند. ممکن است برنامه  های آموزشی ملی وجود 
داشته باشد اما اگر ارائه کنندگان خصوصی پوشش گسترده تری 

ارائه کنند، آموزش دهندگان می توانند با آنها دربارۀ تعیین زمان 
برنامه و اخذ مجوز های پخش بر مبنای دستورالعمل های شرایط 

اضطراری و الزامات خدمات عمومی مذاکره کنند. احتمال دارد 
که پخش زنده در کانال های متعدد ممکن باشد و برنامه به 

صورت درخواستی در دسترس قرار گیرد. 

4-2-2.	تهیۀ	زمانبندی	برای	برنامه		های	تلویزیونی	
برنامۀ زمانی پخش باید از پیش اطالع رسانی شود. هر ابتکار 

عملی برای موفق شدن به تهیۀ برنامۀ زمانی حاوی جزئیات 
زمان، مکان، پایۀ درسی و موضوع برنامه  های تلویزیونی نیاز 
اساسی دارد. بعضی از کشور ها برنامۀ زمانی روزانه و هفتگی 

دوستدار دانش آموز را در وبسایت وزارت آموزش خود ارائه 
می کنند )ازجمله مغولستان(. کشور های دیگر برنامۀ زمانی را در 

وبسایت های شبکه  های تلویزیونی آموزشی شان )مانند چین و 
هند( یا وبسایت های سازمانی )مانند کنیا( ارائه می کنند. 

4-2-3.	ارتباطات	منظم	
ارتباط منظم معلمان با یکدیگر و معلم با خانواده   ضرورت اصلی 

موفقیت یادگیری تلویزیونی است. معلم و والدین باید پیش از 
پخش برنامه با هم ارتباطی پیوسته و گسترده داشته باشند. 

برنامۀ زمانبندی نیز باید از طریق رسانه  های موجود شامل 
تلویزیون، رادیو و پیامک به اطالع مخاطبان رسانده شود. همۀ 

منابع مرتبط با برنامه باید در یک فضا قابل دسترس باشند زیرا 
این امر دسترسی را آسان می کند و جذب را افزایش می دهد. برای 

این کار می توان وبسایت وزارت آموزش و پرورش و/ یا وبسایت 
شبکه تلویزیون ملی را در نظر گرفت. 

4-3.	ساماندهی	و	پایش	یادگیری	
تلویزیونی	

4-3-1.	اطالع	به	دانش	آموزان	جهت	آماده	شدن	پیش	
از	تماشای	برنامه	

معلم می تواند دانش آموزان را از قبل از جزئیات برنامه مطلع 
سازد و بخش های موردنظر کتاب درسی یا سایر مطالب درسی 

مرتبط اعالم کند. 

4-3-2.	تماشای	برنامه		های	تلویزیونی	همراه	با	
دانش	آموزان	

معلم نیز باید هنگام پخش دورۀ درسی برنامه  ها را تماشا کند تا 
ً به این  با تجربۀ دانش آموزانش آشنا شود. معلم می تواند بعدا

برنامه  ها ارجاع دهد. 

4-3-3.	جمع	آوری	بازخورد	از	والدین	یا	سرپرستان	
ایجاد ارتباط دوسویه و دریافت بازخوردها و نقطه نظرات والدین 
برای کسب اطالعات  بی درنگ و بهبود مستمر اثربخشی و جذب 
برنامه  های تلویزیونی بسیار مهم است. می توان گهگاه با ارسال 

پیامک، برنامه  ها، بازخورد دادن و در پیش گرفتن رویه  های 
مکمل اثربخشی یادگیری تلویزیونی را به والدین، سرپرستان، 

دانش آموزان و معلمان یادآوری کرد. 
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شبکۀ 4 تلویزیون چین تنها کانال پخش سراسری است. این شبکه از بحران سندروم حاد تنفسی )سارس(1 در سال های 2003 و 
2008 و همچنین زمین لرزۀ ونچوان2 تجربه اندوخته و با دقت دوره  های درسی شامل فرهنگ، تاریخ، چینی سنتی و آشنایی با هنر 

کالسیک را بر مبنای کالس های درون استودیوی باز ترتیب داده است. اکثر معلمان، دانش آموزان و والدین در سرتاسر کشور 
احساس کردند که محتوا متنوع، غنی، رنگارنگ و جذاب بوده است. 

در 17 فوریه، شبکۀ 4 تلویزیون چین »کالس ایضا«3 را که یک کالس تلویزیونی با محتوای زنده برای همۀ پایه  های مقطع 
متوسطه است راه اندازی کرد. دروس این برنامه ترانه  های مدرسه ای و آموزش پرطرفدار علوم را در بر دارند. 

برنامه  های این شبکه با گردآوری منابع آموزشی که برنامۀ درسی ابتدایی و مقدار زیادی از محتوای تاریخ و علوم انسانی را پوشش 
می دهد و با استفاده از چیدمان برنامه ریزی پودمانی، احساسات وطن پرستانه دانش آموزان و عالقۀ آنها را به آموزش تقویت 

می کند. این برنامه  ها از طریق ماهواره در سرتاسر کشور پخش می شوند و از مناطق دوردست که سیگنال های شبکه شان ضعیف 
است یا به تلویزیون کابلی دسترسی کافی ندارند پشتیبانی می کند از دسترسی دانش آموزان این مناطق به منابع این شبکه 

اطمینان حاصل شود. 

شبکۀ 4 حداکثر 12 ساعت در روز کالس برگزار می کند تا هر دانش آموز بتواند با سرعت خاص خودش درس بخواند. این ماهواره 
در طی تعطیلی مدارس به علت کرونا، چهار کانال دیگر هم به برنامه ها اضافه کرد. 

عالوه بر برنامه  های  پخش زندۀ شبکۀ 4، بیش از 10 پلتفرم خصوصی ابر میزبان ویدئو و نرم افزار های جستجو بسیج شدند تا از 
معلمان و دانش آموزان برای یافتن جزئیات بیشتر دربارۀ دروس تلویزیونی و بازخورد دادن دربارۀ برنامه  ها پشتیبانی کنند. 

برنامۀ درسی بر موارد زیر تأکید دارد: 

1. پخش زندۀ بسیار طوالنی و هرروزه

محتوای اصلی در قالب پخش زنده با ارائۀ  بی درنگ راه اندازی می شود. 

2. پوشش پخش ماهوار های 

در حال حاضر، شبکۀ 4 تلویزیون چین از طریق کابل و تلویزیون پروتکل اینترنتی4 برای بیش از 380 میلیون نفر در کل کشور 
پخش می شود. در 10 فوریۀ 2020 طی تعطیلی مدارس به علت کرونا، این پلتفرم چهار کانال جدید را برای پشتیبانی از 143/8 

میلیون خانوادۀ روستایی و ساکنان مناطق توسعه نیافته بسیج کرد. 

3. تیم معلمان عالی ملی و معرفی محتوای برنامۀ درسی نخبگان 

شبکۀ 4 از معلمان برجستۀ مدرسۀ ابتدایی وابسته به دانشگاه تسینگهوا5 برای ضبط دروس تلویزیونی زنده و پاسخ به 
پرسش های دانش آموزان دعوت نمود. از آنجا که تدریس به دانش آموزان از طریق تلویزیون با شرایط کالس متفاوت است، 

معلمان درس افزارها را با دقت تهیه کرده اند تا تجربۀ آموزشی جدیدی به دانش آموزان سرتاسر کشور ارائه شود. 

4. مرور، پاسخ به پرسش ها و یادگیری بیشتر 

پس از آنکه  پخش زندۀ برنامۀ معلم در تلویزیون به پایان می رسد، معلم با دانش آموزان، معلم های دیگر و والدین تعامل می کند و 
به مشکالت دانش آموزان می پردازد. برنامه  های  پخش زنده از زمان آغاز آنها در 10 فوریه مورد استقبال دانش آموزان و والدین قرار 

گرفته اند. 

/https://www.tvchinese.net/cctv/cetv4 برای اطالعات بیشتر، رجوع شود به وبسایت

مورد	4:	کانال	تلویزیون	آموزشی	چین

1.  severe acute respiratory syndrome (SARS)
2.  Wenchuan
3.  ‘ditto class’
4. Internet Protocol (IP)
5. Tsinghua
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4-4.	ارزیابی	تکوینی	یادگیری	تلویزیونی	
جمع آوری شواهد یادگیری در طی زمان ضروری است. پس از 

پایان هر برنامۀ تلویزیونی، معلم موضوع درسی می تواند از طریق 
تلفن یا پیامک، برای سنجش دانش دانش آموزان، پاسخ به 

پرسش های آنها و راهنمایی شان از طریق تکالیف با دانش آموزان 
تماس بگیردد. مباحثه با دانش آموزان همچنان قدرتمندترین و 

اثربخش ترین روش سنجش یادگیری آنان است. 

4-4-1.	استفاده	از	مطالب	درسی	چاپی	برای	تکمیل	
برنامه		های	تلویزیونی	

تکمیل برنامه  های تلویزیونی با مطالب درسی چاپی مانند 
کتاب های تمرین، جزوه  ها و فعالیت های روزنامه ای می تواند 
به ارتقاء یادگیری دانش آموزان بینجامد. می توان راهکار ها یا 

چک لیست هایی را در اختیار دانش آموزان قرار داد تا از چیزهایی 
که باید در زمان های خاصی ارسال کنند مطلع شوند. 

4-4-2.	تعامل	با	والدین	
معلم می تواند برای پایش پیشرفت دانش آموزان هنگام تماشای 

برنامه  ها و تکمیل تکالیف، فهرستی از این موارد را به والدین و 
سرپرستان بدهد. این فهرست می تواند شامل اطالعات اضافی 
برای پشتیبانی از همکاری معلم-والدین باشد ازجمله چگونگی 

گزارش دهی نتایج به معلم و مواردی که دانش آموز نیاز به کمک 
دارد. 

4-5.	همکاری	با	سایر	معلمان،	والدین	و	
مسئوالن	مدرسه	

در دوران تعطیلی مدارس به علت کرونا، حمایت از دانش آموزان، 
والدین/ سرپرستان و معلمان و ایجاد امکان ارتباط دوسویه و 

بازخورد دادن برای تضمین اثرگذاری برنامه  های تلویزیون ضروری 
است. 

4-5-1.	تالش	مسئوالن	مدرسه	برای	تسهیل	ارتباطات	
معلمان	و	ارائۀ	پشتیبانی	فنی	و	آموزشی

می توان امداد تلفنی رایگان، امداد پیامکی و در صورت امکان، 
یک حساب کاربری ایمیل را برای ارائۀ کمک های فنی ایجاد کرد. 

تلویزیون آموزشی را می توان با طرح پرسش  در طی جلسات 
درسی و جمع آوری پاسخ ها از طریق تماس های تلفنی، پیامک، 

ایمیل یا شبکه  های اجتماعی پس از برنامه یا  بی درنگ تعاملی تر 
ساخت. 

4-5-2.	حمایت	های	اجتماعی-عاطفی	از	معلم	و	
دانش	آموز	

گذار به یادگیری فقط از طریق تلویزیون آموزشی کاری دشوار 
است. ارائۀ حمایت اجتماعی-عاطفی در طی این دوران دشوار 
باعث تسهیل این گذار می شود. به عنوان نمونه، جامائیکا 36 

خط تلفن امداد را به پشتیبانی از والدین اختصاص داده و 
وزیر آموزش اسپانیا یک نامۀ تشویقی برای معلمان، والدین و 

دانش آموزان ارسال کرده است. 

4-5-3.	ایجاد	اجتماعات	عملکرد	
ً از طریق نرم افزار های موبایل  معلمان مجرب را بسیج کنید تا مثال

از معلم های تازه کارتر حمایت  کنند و به آنها آموزش دهند. این 
روند خود به ایجاد اجتماعات عملکردی یا در واقع اجتماعات 
غیررسمی حامی رشد معلمان منجر می شود. این اجتماعات 

می توانند با توجه به عالقۀ مشترک اعضا به حوزه یا موضوعی 
خاص یا با هدف کسب دانش در حوز ه ای خاص تغییر و رشد 

کنند. 

4-5-4.	رهنمود	هایی	به	والدین	برای	خلق	تجربۀ	
یادگیری	مثبت	تلویزیونی	در	فرزندان	

فرزندپروری فعال می تواند متضمن تجربۀ مثبت کودکان 
از تلویزیون باشد. والدین می توانند از طریق این گام ها به 

فرزندانشان کمک کنند: 

• تماشای برنامه  ها شامل اخبار همراه با فرزندان . 	

• پرسش از فرزندان دربارۀ چیزهایی که فهمیده اند و توجه به 	
پرسش های احتمالی آنها. 

• قرار دادن محدودیت  زمانی برای تماشای تلویزیون )روزانه 	
و هفتگی(. 

• جستجوی عالئم ترس یا اضطراب ناشی از برنامه  های 	
تلویزیونی مانند بی خوابی، شب ادراری، گریه و ترس از 

تنهایی. 

• تشویق کودکان به مشارکت با همسانان و انجام 	
فعالیت های ورزشی و سرگرمی. 

• کمک به کودکان برای تماشای هدفمند تلویزیون از طریق 	
گزینش برنامه  های خاص. 

• انتخاب برنامه  های برآورده کنندۀ نیاز های رشدی کودکان 	
مانند برنامه  های آموزشی در تلویزیون عمومی. 
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• 	 ً خاموش کردن تلویزیون در بازه  های زمانی خاص مثال
هنگامی که دانش آموزان تکالیفشان را انجام می دهند یا 

موقع صرف غذا با خانواده. 

• تشویق مباحثه با فرزندان دربارۀ برنامه  هایی که تماشا 	
ً برای اینکه رفتار های مثبتی از قبیل همکاری،  کرده اند مثال

دوستی و نگرانی برای دیگران را تشخیص دهند، با تاریخ، 
کتاب ها، مکان های جالب و اتفاقات شخصی ارتباط برقرار 

کنند ، دربارۀ ارزش های فردی و خانوادگی گفتگو کنند، آنچه 
را مشاهده می کنند با رویداد های واقعی مقایسه کنند و بر 

نقش تبلیغات و اثرگذاری آن بر رفتار مردم تأکید کنند. 

4-6.	منابع	رایگان	برای	یادگیری	از	راه	دور	تلویزیونی	
			جدول	10:	کانال	های	رایگان	ملی	و	بین	المللی	تلویزیونی

کد پاسخ سریعنشانی تارنما شرح نام 

شبکه	مایندست	
)ذهنیت(	در	

کشور	های	جنوب	
صحرای	افریقا	

شبکۀ دیجیتال ماهوار های رایگان راه اندازی شده در 2003 که 
در سراسر افریقا برنامه پخش می کند. مالتیچویس1 )انتخاب 

چندگانه( شبکۀ دیگری را با عنوان مایندست پاپ )پاپ 
پرایمری2( برای پوشش دانش آموزان ابتدایی راه اندازی کرد. 

https://www.mind-
set.africa/

آموزش	
تلویزیونی	بنگاه	
پخش	افریقای	

جنوبی

شبکۀ خدمات عمومی بنگاه خبررسانی افریقای جنوبی 
حاوی برنامه  ها به زبان انگلیسی و انگونی. این شبکه در طی 
همه گیری برنامه درسی رادیو و تلویزیون را برای یادگیرندگان 

راه اندازی نمود. 

http://www.sabcedu-
cation.co.za/

شرکت پیشروی رسان های و آموزشی-سرگرمی در افریقا که اوبونگو	
فیلم )پویانمایی و برنامه  های زنده(، موسیقی، نمایش های 

صوتی، مطالب درسی چاپی و همچنین محتوای تعاملی را برای 
کودکان، سرپرستان و مربیان تولید می کند. 

https://www.
ubongo.org/

برای کسب اطالعات بیشتر دربارۀ منابع تلویزیون آموزشی، رجوع شود به مأخذ شماره 38.

4-7.	برنامه	ریزی	برای	استفاده	از	برنامه		های	تلویزیونی	در	شرایط	پساکرونا	
برنامه  های تلویزیونی می توانند برای تکمیل آموزش در دوران 

بعد از تعطیلی مدارس هم به کار بروند و یادگیری را در کل 
عمر تسهیل کنند. به عالوه، این برنامه  ها گفتگو ها و مکالمات 

واقعگرایانه را در اختیار دانش آموزان قرار می دهند و باعث تقویت 
مهارت های شنیداری آنان می شوند. سیستم پخش آموزشی کره 

)رجوع شود به مأخذ شماره 7( یکی از نمونه  هایی است که به 

گاه سازی، آموزش، مشارکت و تنویر افکار عمومی با برنامه  های  آ
باکیفیت برای همۀ سنین و تقویت یادگیری در کل عمر مخاطبان 

می پردازد. 

1.  Mindset
2.  Pop Primary
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5. یادگیری از راه دور رادی یی 

5-1.	آشنایی	با	یادگیری	از	راه	دور	رادیویی	
رادیو حتی در این عصر اشباع شده از رسانه های دیجیتالی 

همچنان به عنوان رایج ترین فناوری قابل دسترس در سراسر 
جهان استفاده می شود. بر اساس گزارش یونسکو، %75 

خانوار های دنیا به رادیو دسترسی دارند. به طور خاص در 
کشور های جنوب صحرای آفریقا 80% تا 90% خانوار ها به دستگاه 

سالم رادیو دسترسی دارند )رجوع شود به مأخذ شماره 4(. 

در مناطقی که سخت افزار و پوشش اینترنتی ندارند، گزینه  های 
رادیویی می توانند پشتیبان یادگیری دانش آموزان باشند. 

برنامه  های رادیویی را می توان از طریق شبکه  های ملی با استفاده 
از سیستم های رله در امواج کوتاه یا رادیوی اف ام منتقل کرد 

)رجوع شود به مأخذ شماره 9(. 

مدتهاست که تدریس رادیویی، آموزش را در شرایط متنوعی 
تسهیل کرده است که در سه قالب پایه زیر خالصه شده اند: 

رادیوی مرسوم، رادیوی تعاملی و پادکست1. 

5-1-1.	رادیوی	مرسوم	
رادیوی مرسوم مخاطب را بدون هیچ گونه پیش فرضی در ارتباط 

با محیط پیرامون آنها در بر می گیرد. دانش آموزان می توانند، فارغ 
ً همۀ  از محل استقرارشان، به این  نوع رادیو گوش دهند. تقریبا
شبکه  های رادیویی موجود در این دسته قرار می گیرند. آموزش 

رادیویی مرسوم به توانایی مغز در تمرکز بر مطالب شنیداری 
متکی است. این روش آموزش از راه دور بیشتر برای دانش آموزان 

در سنین باالتر مناسب است تا دانش آموزان ابتدایی چراکه 
دانش آموزان بزرگ تر توانایی تمرکز در بازه  های زمانی طوالنی تر را 

دارند. 

در حال حاضر، دروس رادیویی سنتی در بسیاری از کشور ها 
سریع ترین گزینه برای تسهیل تحصیل مستمر است. اکثر 

کشور ها ایستگاه های رادیویی دولتی، خصوصی و محلی دارند 
و تعدادی از آنها از رادیو برای اهداف آموزشی استفاده می کنند. 

به عنوان مثال، مجموعه جزایر کابوورده2 از دروس، آموزش و 
نمایش های رادیویی برای پوشش دادن دانش آموزان در جزایر 

دهگانه اش استفاده می کند )رجوع شود به مأخذ شماره 4(. 

10 podcast
2. Cabo Verde

5-1-2.	تدریس	رادیویی	تعاملی	
تدریس رادیویی تعاملی نوعی مداخلۀ آموزشی از راه دور است 
که در کشور های در حال توسعه به کار می رود و پخش رادیویی 

را با یادگیری فعال ادغام می کند. این نوع رادیو که با هدف 
ارتقاء کیفیت آموزشی طراحی شده است، با ارتباط دوسویۀ 

مجری و مخاطب، معلم و دانش آموز را به انجام کارهای خاصی 
ترغیب و دعوت می کند. فعالیت هایی برای دانش آموزان تعیین 

می شود یا از آنها خواسته می شود )در زمان های توقف پخش 
ً به رادیو  برنامه که خیلی دقیق برنامه ریزی شده است( شفاها

پاسخ دهند. در طی تدریس رادیویی تعاملی، دانش آموزان 
برای تمرین چیزهایی که یاد گرفته اند در کنار شنیدن، به بازی، 

ترانه سرایی، جنب وجوش، رقص، پاسخ دادن به پرسش  ها، اثبات 
مهارت هایشان به شنوندگان نزدیک، ارزیابی مهارت های یکدیگر 

و تعامل در همۀ شکل های ممکن می پردازند. 

ً یادگیرندگانی هستند که  مخاطب تدریس رادیویی تعاملی اصوال
در کالس مشغول شنیدن اند )و در نتیجه می توانند با یکدیگر 

فعالیت ها را انجام دهند( و معلم از طریق تکرار آموزش ، نوشتن 
روی تخته سیاه و بازخورد دادن آنها را راهنمایی می کند. در دوران 

تعطیلی مدارس به علت کرونا، از تدریس رادیویی تعاملی باید 
به شکلی متفاوت استفاده کرد. دانش آموزان بدون معلم یا سایر 

همسانان در خانه مشغول یادگیری هستند. بنابراین، والدین 
یا سایر اعضای خانواده باید از این نوع یادگیری حمایت کنند، 

دانش آموز را برای پاسخ دادن به رادیو راهنمایی کنند، هنگامی 
که دانش آموز به پرسش پاسخ  می دهد به او بازخورد دهند و او را 

به نوشتن یا نقاشی روی تخته دعوت کنند. 

تدریس تعاملی در بعضی موارد با استفاده از برنامه  های از قبل 
ضبط شده انجام می شود و در بعضی موارد دیگر به صورت زنده 

و با تعامل  بی درنگ مجری با دانش آموزان صورت می گیرد. در 
صورت دسترسی داشتن به اینترنت، دانش آموزان می توانند از 

گوشی، ایمیل و/ یا اپلیکیشن  برای ارسال پاسخ ها استفاده کنند. 

تعامل اثربخش مستلزم هماهنگی و راهنمایی والدین یا فرزندان 
بزرگ تر است. معلم نیز می تواند دانش آموزان را به خودهدایتی و 

خودارزیابی یادگیری تشویق کند. 
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5-1-3.	پادکست		
پادکست عبارت است از یک فایل صوتی که می توان آن را دانلود 

کرد و اغلب به صورت مجموعه ای ارائه می شود. شنوندگان 
می توانند با استفاده از خدمات میزبان پادکست که نیازمند 

اتصال اینترنتی است مشترک یک مجموعه شوند و پس از آن 
قسمت  های جدید پادکست را به طور خودکار دریافت کنند. 

این روند اغلب ساده تر از جستجو و دانلود جداگانۀ قسمت های 
جدید است )رجوع شود به مأخذ شماره 9(. 

پادکست فرصتی فراهم می کند تا معلم به سادگی محتوای صوتی  

موردنظر خود را پخش کند و دانش آموز هر زمان که برایش 
مناسب است به آن گوش دهد. دانش آموز برای دریافت محتوا، 

فقط باید مشترک پادکست شود. 

5-1-4.	تحلیل	یادگیری	از	راه	دور	رادیویی	
جزئیات کلیدی یادگیری از راه دور رادیویی و نقاط قوت و 

محدودیت های این نوع یادگیری در کنار کاستی هایی که باید در 
راهبرد های آموزشی معلمان به آنها توجه کرد در جدول 11مطرح 

شده اند. 

رادیوی	محلی	

رادی ی محلی که اراد محلی برنامه هایشان را در 
آن پخش می کنند به عالیق خاص مخاطبان محلی 
می پردازد. نقطۀ ق ت رادی ی محلی همانا پتانسیل 

پ شش دادن کسانی است که دسترسی شان به اطالعات 
محدود است یا به آن دسترسی ندارند. این رادی  ابزار 

کارآمدی برای آم زش و اطالع رسانی دربارۀ م ارد م می 
ازممله سالمت، ایمنی و ت سعۀ پایدار است. 

رادیوی	مدرسه

رادی ی مدرسه از طریق برنامه  های مرتبط با برنامۀ درسی 
ازممله درس های ریاضی و تاریخ، امکان پشتیبانی 
از آم زش را به مدارس می دهد. برنامه  های تعاملی 

رادی ی مدرسه از طریق راهم کردن امکان بحث دربارۀ 
مسائل م م، به رشد م ارت های ارتباطی دانش آم زان و 

اعتمادسازی در آن ا کمک می کند.
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جدول	11:	عناصر	کلیدی	یادگیری	از	راه	دور	رادیویی

عناصر	کلیدی	
رویه		های	آموزش	و	

یادگیری	

مالحظات	یادگیری	از	راه	دور	رادیوییابزار	اصلی	رسانه	ای	و	فناوری	
برنامه	ریزی	تسهیل	

مورد	نیاز

رادیوی	
تعاملی

رادیوی	
یکسویه

قالب	های	محتوای	
پشتیبانی	شده	

ویدئویی 

چندرسانه ای 

üüصوتی 

متن 

تجهیزات	پشتیبانی	شده	
برای	دسترسی	به	محتوا	

کامپیوتر 

گوشی هوشمند 

گوشی غیرلمسی 

سایر تجهیزات دیجیتال مانند کیندل 

تلویزیون 

üüرادیو 

کاغذ 

üüافراد دارای معلولیت بینایی دسترسی	

افراد دارای معلولیت شنوایی 

سایر معلولیت ها 

مدیریت	دوره		های	
درسی	و	محتوا		

قابلیت جستجوی خودکار بر اساس موضوع و پایه 

قابل ویرایش و استفادۀ مجدد 

منابع باز و گسترده 

فضا های ذخیره سازی، مدیریت و تبادل منابع 

ابزار پشتیبانی از تهیۀ منابع 

مدیریت	تقویم	های	
برنامه	درسی	

تقویم های یادگیری تطبیق پذیر بر مبنای سرعت و شکل های 
یادگیری یادگیرندگان 

تقویم های یادگیری مجازی قابل دسترس در هر زمان و هر 
مکان 

üüبرنامه  ها یا تقویم های ثابت 

درس های تعاملی همزمان  پخش زنده فعالیت	های	آموزشی	

ً آموزش های تعاملی  درس های ویدئویی غیرهمزمان و متعاقبا
و مباحثات معلم-دانش آموز 

ً آموزش غیرهمزمان  درس های ویدئویی غیرهمزمان و متعاقبا

برنامه  های ویدئویی/تلویزیونی درخواستی و قابل کنترل 
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پخش تلویزیونی/ویدئویی یکسویه بدون کنترل بر سرعت یا فعالیت	های	آموزشی
بازپخش 

üüبرنامه  های رادیویی درخواستی و تعاملی 

üبرنامه  های رادیویی یکسویه 

مطالب خواندنی بر روی کاغذ 

همکاری	و	تعامل	
دانش	آموزان	

تمرین های مجازی همراه با همکاری یا یادگیری پروژه محور 

کار گروهی یا مباحثات مجازی  بی درنگ 

کار گروهی یا مباحثات مجازی غیرهمزمان 

پیام دهی از طریق برنامه  های تلویزیونی یا رادیویی 

üüاطالع رسانی از طریق پیامک 

üüاطالع رسانی از طریق نامه  های کاغذی 

ارزیابی	تکوینی	و	
تجمیعی	

ارزیابی تکوینی با استفاده از هوش مصنوعی و مسیر های 
یادگیری شخصی 

توزیع و اجرای خودکار آزمون ها 

ارائۀ چندرسانه ای نتایج یادگیری 

فضا های مشترک جمع آوری مطالب ارسالی یادگیرندگان 

نمره دهی و گزارش دهی خودکار نتایج ارزیابی 

فضا های مشترک برای ارائۀ خروجی  با هدف تسهیل ارزیابی 
همسانان و یادگیری 

üüآزمون های پیامکی 

üüپایش تلفنی فرایند های یادگیری 

üüآزمون کاغذی ارسال شده از طریق نامۀ پستی 
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5-2.	طراحی	و	تسهیل	یادگیری	از	راه	دور	
رادیویی	

5-2-1.	توجه	به	آمادگی	فناوری	در	خانوار	
معلم باید از میزان آمادگی خانوار برای دسترسی به تجهیزات و 

سیگنال های رادیویی مطلع باشد و بدانند که نهاد های دولتی 
ً از  چگونه برنامه   های رادیویی را به دانش آموزان می رسانند، مثال
طریق ایستگاه های ملی رادیویی، ایستگاه های عمومی یا بخش 

خصوصی، ایستگاه های منطقه ای یا محلی، شبکه های ماهواره ای 
با سیگنال دیجیتال، رادیوی موج کوتاه، شبکه  های کشور های 

دیگر و رادیوی اینترنتی. 

5-2-2.	تنظیم	اهداف	برنامۀ	درسی	و	عمق	و	وسعت	
محتوای	یادگیری	بر	اساس	محدودیت	های	

برنامه		های	رادیویی	
 هنگامی که در کالس ها از تدریس رادیویی یا صوتی استفاده 
می شود، بهتر است در محتوای برنامه  ها تغییری ایجاد نشود. 

مجموعه برنامه  ای که درست طراحی شده باشد، چرخه  های 
بازبینی درونی دارد و اهداف یادگیری را در موضوعات مختلف 

برآورده می کند. معلم باید هنگام تغییر دادن یک بخش خاص 
برنامه، یکپارچگی کلی آن را در نظر داشته باشد )رجوع شود به 

مأخذ شماره 9(. 

در صورتی که ناگهان الزم شود یک کالس از یادگیری رادیویی 
تشکیل شود، معلم باید اهداف و محتوای برنامۀ درسی را با توجه 

به برنامه  های موجود تنظیم است. آموزش رادیویی پیشرفت 
تدریس را کندتر می کند اما هدف اصلی در دوران همه گیری، 

اطمینان یافتن از مشارکت یادگیرندگان در فرایند یادگیری است. 
وقتی یک کشور دوره  های برنامۀ درسی یکسانی را در سطح ملی 
پخش کند، معلمانش می توانند دانش آموزان را در دسترسی به 

برنامۀ مورد نظر و تعیین سرعت یادگیری راهنمایی کنند. اما اگر 
کشوری دوره  های برنامۀ درسی یکسانی را در سطح ملی پخش 

ً خود معلمان باید برنامه  های مناسب نیاز های  نکند، احتماال
یادگیری دانش آموزانشان را جستجو کنند. 

5-2-3.	آماده	سازی	تقویم	مطالعاتی	و	چک	لیست		برای	
دانش	آموزان	

از آنجا که ممکن است برنامه  های یادگیری از راه دور در 
شبکه  های مختلف رادیویی پخش شوند، معلمان می توانند یک 

برنامۀ زمانی و یک  چک لیست برای دانش آموزان تدوین کنند که 
این موارد را در بر داشته باشد: نام برنامه و شبکه، زمان پخش 

و راهنمای فعالیت های پیش و پس از برنامه. معلمان می توانند 
برنامۀ زمانی و  چک لیست را از طریق ایمیل، پست، تلفن، پیامک 

یا نرم افزار موبایل به دانش آموزان اطالع دهند. 

مورد	5:	استمرار	یادگیری	دانش	آموزان	کنیایی	در	طی	همه	گیری	کرونا	با	استفاده	از	درس	های	رادیویی	

وزارت آموزش کنیا اقدامات متعددی را با همکاری بنگاه خبررسانی کنیا1 و مؤسسۀ تدوین برنامۀ درسی کنیا2 برای پخش برنامه  های 
رادیویی آموزشی مختص دانش آموزان پایه  های 3، 4، 5، 7 و 8 در طی تعطیلی مدارس به علت کرونا اتخاذ کرد. این برنامه  ها شامل 

بیش از 10 درس ازجمله انگلیسی، زبان سواحلی، ریاضیات، علوم، مهارت های زندگی و غیره بودند. 

برای اطالعات بیشتر، رجوع شود به وبسایت:
 https://www.the-star.co.ke/covid-19/2020-03-16-kicd-radio-lessons-keep-students-learning-during-covid-
19-break

1.  Kenya Broadcasting Corporation (KBC)
2.  Kenya Institute of Curriculum Development (KICD)
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مورد	6:	کرونا	در	سیرالئون	–	
کاهش	شکاف	یادگیری	از	طریق	رادیو	

یونیسف یک مطالعۀ موردی در زمینۀ کاربرد برنامه  های 
رادیویی در سیرالئون به منظور استمرار یادگیری 2/6 
میلیون دانش آموز در دوران تعطیلی مدارس به علت 

کرونا منتشر کرده است. 

برای اطالعات بیشتر، رجوع شود به مأخذ شماره 35. 

5-3.	ساماندهی	و	پایش	یادگیری	از	راه	دور	
رادیویی	

5-3-1.	کمک	به	ایجاد	موقعیت	های	یادگیری	در	خانه	
به	دانش	آموزان	

آموزش خارج از مدرسه به جداسازی جسمانی و روانی معلم 
و دانش آموز از یکدیگر منجر می شود. به همین دلیل، معلم 

باید توصیه  هایی را دربارۀ چگونگی آماده سازی فضای مناسب 
یادگیری در اختیار والدین و اعضای اجتماع قرار دهد. معلم 

می تواند به والدین و سرپرستان پیشنهاد کند که به فرزندانشان 
در انتخاب فضایی آرام و حفظ تمرکز و توجه کمک کنند و از 

طریق واگذار نکردن مسئولیت های خانگی به فرزندان، به حداقل 
رساندن مداخالت و جلوگیری از ورود سایر اعضای خانواده، 

همسایگان و جانوران به فضای مطالعه، از آموزش فرزندانشان 
پشتیبانی کنند. 

5-3-2.	توزیع	مطالب	درسی	حمایتی	
مطلوب ترین حالت آن است که برنامه  های رادیویی آموزشی 
با راهنمایی معلم همراه باشد تا معلم بتواند  پیش از پخش 
از محتوا اطالع یابد و خود را از لحاظ ذهنی برای درس آماده 

کند. پیش از تعطیلی مدارس، یادگیری رادیویی مطابق با این 
پیش فرض کار می کرد که دانش آموزان منابع ضروری مثل پوستر 

مرجع یا کتاب تمرین را در اختیار دارند. اگر یک مجموعه برنامه 
ً الزم است معلم نحوۀ  به یکی از این موارد متکی باشد، احتماال

رسانیدن این موارد را به دانش آموزان در خانه را به دقت مورد 
توجه قرار دهد )رجوع شود به مأخذ شماره 9(. 

این نوع توزیع منابع درسی به تعدادی متغیر وابسته است، 
ازجمله ماهیت مطالب درسی، موجود بودن یا موجود نبودن آنها 

در کشور یا منطقه و محدودیت های تردد یا تعامل با دیگران. 
بهترین راه حل برای شناسایی مناسب ترین روش توزیع مطالب 
درسی، همکاری تنگاتنگ با دولت، اجتماعات محلی، مدارس و 

خانواده  های دانش آموزان است. 

5-3-3.	جمع	آوری	بازخورد	از	والدین	یا	سرپرستان	
بازخورد گرفتن از والدین یا سرپرستان دربارۀ فرایند های یادگیری 

 ً دانش آموزان ضروری است. از آنجا که اکثر خانواده  ها مخصوصا
خانواده هایی که چند فرزند دارند، آمادگی تسهیل و پایش 

یادگیری روزانه در خانه را ندارند، بازخورد گرفتن به معلم کمک 
می کند پیشنهاد ها و راهنمایی های مخصوص هر دانش آموز را در 

اختیار خانواده اش قرار دهد )رجوع شود به بخش 5-6(. 
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5-4.	ارزیابی	تکوینی	یادگیری	از	راه	دور	
رادیویی	

از ارزیابی های تکوینی ای که با اهدافی خاص طراحی شده اند 
و چند بار در هفته اجرا می شوند می توان به عنوان ابزار پایش 

یادگیری و مطلع کردن آنها از میزان پیشرفتشان استفاده کرد 
)رجوع شود به مأخذ شماره 26(. در ادامه، چهار رهنمود های 

برای معلمانی که ارزیابی تکوینی را در طی همه گیری کرونا اجرا 
می کنند تشریح شده  است. 

5-4-1.	ارتقاء	حمایت	از	دانش	آموزان	برای	اجرای	
تمرین	تأمل	بر	خود	

معلم باید از طریق تماس تلفنی یا پیامک با دانش آموزان و/ یا 
معلمان در تماس مستقیم باشد تا دانش آموزان فرصت  یابند 

به معلم بگویند چه چیزهایی یاد گرفته اند، چه چیزهایی به 
یادگیری شان کمک کرده است و چه چیزهایی هنوز برایشان 
مبهم است. معلم می تواند از این بازخورد برای تنظیم برنامۀ 

زمانی مطالعه استفاده کند. 

5-4-2.	طراحی	تمرینات	تکوینی	
پرسش ها، آزمون ها و تمرینات تکوینی را می توان برای پایش 

دقیق یادگیری دانش آموزان طراحی کرد. به عنوان نمونه، معلم 
می تواند از دانش آموزان بخواهد چیزهایی را که یاد گرفته اند به 
طور مرتب خالصه کنند. از ابزار مجازی نیز می توان برای تهیه و 
اجرای آزمون  یا آزمون  کوتاه تکوینی استفاده کرد. تکالیف کتبی 
ازجمله انشا ی کوتاه، مقالۀ پژوهشی و تحلیل  مطالعات موردی 

را نیز می توان به عنوان تمرین های تکوینی با هدف پایش و ارتقاء 
یادگیری به کار برد. 

5-4-3.	تشویق	همکاری	همسانان	از	راه	دور	
در صورت دسترسی به اینترنت، معلمان می توانند از شبکه  های 

اجتماعی برای تشویق تبادل اطالعات دانش آموزان با یکدیگر 
با توجه به حمایت مناسب از حریم آنها استفاده کنند. به 

دانش آموزان بزرگ تر می توان در ایجاد گروه در شبکه  های 
اجتماعی کمک کرد تا بتوانند به اطالع رسانی غیررسمی، همکاری 

با همسانان و تکمیل فعالیت های یادگیری با هم پس از شنیدن 
برنامه  های رادیویی بپردازد. 

5-4-4.	کاربرد	ابزار	قابل	دسترسی	برای	جمع	آوری	
موارد	ارسالی	دانش	آموزان	

معلم باید بتواند برای جمع آوری تکالیف دانش آموزان، راه  هایی 
ممکن و مناسب مانند گروه های شبکه  های اجتماعی یا پیامک 

برای والدین و دانش آموزان پیدا کند. معلم نباید با درخواست 
ارسال تکالیف یا امتحانات، بار اضافه ای بر دوش والدین و 

دانش آموزان قرار دهد. او می تواند برای ثبت داده  های مربوط 
به نتایج خاص یا دسته بندی های نتایج از  چک لیست هایی  برای 
دانش آموزان یا گروه های خاص دانش آموزان استفاده کند. این 

داده  ها عبارتند از کلمات، اعداد و عالئم نمایانگر. 

5-4-5.	رهنمود	های	اجرای	ارزیابی	تکوینی	در	
موقعیت	های	دارای	منابع	کم	و	اتصال	

نامناسب	
ارزیابی تکوینی را می توان مانند چهار روشی که برای  معلمان 
ذکر شد برای یادگیری از راه دور در دوران تعطیلی مدارس به 

علت کرونا اجرا کرد. برخی رهنمود ها و اصول می توانند در اجرای 
کارآمدتر ارزیابی تکوینی به معلمان کمک کنند. 

وضوح اهداف هدفمند. وضوِح ارزیابی تکوینی به اندازۀ 
وضوِح ارزیابی تجمیعی نیست اما تبیین اهداف، معیار ها و 

استاندارد های ارزیابی برای معلمان و دانش آموزان در ارزیابی 
خود بسیار مهم  است. 

بازخورد بهنگام و باکیفیت. معلم باید پس از یک دوره آموزش، 
بازخوردی بهنگام و باکیفیت دربارۀ عملکرد دانش آموزان ارائه 

گاه  شود و بر اساس آن  دهد تا از وضعیت یادگیری دانش آموزان آ
آموزش آنها را تنظیم کند. 

فرصت اصالح برای دانش آموزان. پس از بازخورد دادِن معلم به 
دانش آموزان، باید فرصت هایی برای عملکرد دوباره و بهتر در 

اختیار دانش آموزان قرار بگیرد. بدین سان دانش آموزان می توانند 
اهداف برنامۀ درسی را دقیق تر بشناسند و وضعیت یادگیری خود 

را بهتر درک کنند. 

از آنجا که ارزیابی تکوینی در جا هایی که ارتباطات کافی 
گاهی دانش آموزان از وضعیت  وجود ندارد بیشتر به میزان آ

یادگیری شان بستگی دارد، سه مسئله شامل اهداف، بازخورد 
بهنگام و باکیفیت و فرصت  اصالح می توانند نقشی اساسی در 
ارتقاء توانایی خودآموزی و خودارزیابی دانش آموزان ایفا کنند. 
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5-5.	برنامه	ریزی	کاربرد	برنامه		های	رادیویی	
در	شرایط	پساکرونا	

توصیه می شود راهبرد هایی برای گذار از پاسخ های سریع به 
بهبود درازمدت زیرساختی طراحی گردد. برنامه  های رادیویی 

مربوط به برنامۀ درسی ملی را انتخاب کنید و این رویه  های جدید 
را پس از بازگشایی مدارس حفظ کنید. 

دستاورد های دانش آموزان و پوشش برنامۀ درسی را در طی 
تعطیلی مدارس به علت کرونا ارزیابی کنید و ادامۀ کار را طوری 

تنظیم کنید که دانش آموزان فرصت جبران جاماندگی را پس 
از بازگشایی مدارس داشته باشند. تأثیرات تعطیلی مدارس را 
 ً بر یادگیری شناسایی کنید و شکاف های یادگیری را مخصوصا
برای گروه های آسیب پذیر شناسایی کنید. برای بهبود پوشش 

برنامۀ درسی، اقدامات اصالحی مناسب را با راهبرد های 
آموزشی تسریع شده اجرا کنید. با فراهم کردن فرصت تبادل 

تجربیات شخصی شامل اطالعات سالمت و ایمنی، چالش هایی 
که دانش آموزان با آنها مواجه بوده اند و درس هایی که در طی 

همه گیری کرونا آموخته اند، آموزش به کمک همسانان را تسهیل 
کنید. این کار می تواند به دانش آموزان در پردازش و درک 

تجربه شان کمک کند. 

یادگیری رادیویی را به عنوان یکی از رویکردهای تکمیلی به 
تدریس پساکرونا حفظ کنید. هدف درازمدت عبارت است 

از ادغام کردن عناصر کلیدی سازنده ازجمله پلتفرم آموزش 
ارتقایافته و ظرفیت های گسترش یافتۀ یادگیری از راه دور برای 

عملکرد فراگیرتر، بازتر و تاب آورتر نظام های آموزشی در آینده 
)رجوع شود به مأخذ شماره 26(. 

5-6.	همکاری	با	سایر	معلمان	و	والدین	

5-6-1.	همکاری	با	سایر	معلمان	
وقتی معلمان از طریق تبادل اطالعات، منابع، آرا و تخصص 
با یکدیگر همکاری می کنند، دسترسی و اثربخشی یادگیری 
برای دانش آموزان بیشتر می شود. حاصل همکاری معلم با 

کادمیک بیشتر، طرح درس های خالق تر  همکارانش، اغلب درک آ
و انزوای کمتر است. سه راهبرد  حمایت از همکاری معلمان با 

هم عبارتند از: 

• ارتباطات و حس تعلق به اجتماع را از طریق گفتگو با 	
یکدیگر دربارۀ دغدغه  های تدریس و شرایط فردی ایجاد 

کنید. اجتماع عملکردی ای را که همگی با هم در آن 
پیشرفت می کنید، تقویت نمایید. 

• نشست های منظمی را یا به صورت رودررو یا از طریق 	
شبکه  های اجتماعی، ویدئوکنفرانس یا تلفن برای تبادل 

تجربیات ترتیب دهید. 

• معلمانی که در آموزش از راه دور تجربه دارند می توانند 	
از طریق توصیه های عملی، تبادل مقاالت و پشتیبانی 

از طراحی و پخش برنامه  های ویدئویی و/ یا رادیویی به 
همکارانشان کمک کنند. 

5-6-2.	همکاری	با	والدین	یا	سرپرستان	
در شرایطی که دولت ها مردم را به ماندن در خانه ترغیب 

می کنند، والدین، فرزندان بزرگ تر و همسایگان می توانند در 
فرایند یادگیری رادیویی به دانش آموزان کمک کنند. معلمان 

نیز می توانند از تلفن، پست، ایمیل یا شبکه  های اجتماعی 
ً یک یا دو  برای ارتباط با سرپرستان استفاده کنند و مرتباً، مثال
بار در هفته، آنها را راهنمایی کنند. عالوه بر این، معلمان باید 
توصیه  های الزم را در زمینۀ تسهیل استفادۀ دانش آموزان از 

برنامه  های رادیویی و کمک به دانش آموزان برای دنبال کردن 
آموزش های برنامه  های پخش شده به سرپرستان ارائه دهند 

)رجوع شود به مأخذ شماره 9(. 
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5-7.	برنامه		ها	و	منابع	رادیویی	رایگان	برای	معلمان	
جدول	12:	برنامه		ها	و	منابع	رایگان	رادیویی	برای	معلمان

کد	پاسخ	سریعنشانی	تارنما	شرح	ابزار	

اتحادیه پخش 
خبر اروپا 

ائتالف سازمان های رسانه  های خدمات عمومی 
تأسیس شده در 12 فوریه 1950 متشکل از 116 

سازمان عضو از 56 کشور و 34 عضو علی البدل 
از 21 کشور دیگر. 

https://www.ebu.ch/radio 

رادیو اسکول 
)مدرسه(

بخشی از گروه پخش رادیویی بریتانیا که 
تجهیزات ایجاد ایستگاه رادیویی را در مدارس 

فراهم می کند. منابع این گروه طرح درس 
و اطالعاتی دربارۀ نحوۀ اتصال فعالیت های 

رادیویی به برنامۀ درسی ملی انگلستان را در بر 
دارند. 

https://www.schoolradio.com/
resources  

پادکست های 
بزرگ آموزش برای 

کالس 

ابتکارعمل رسانۀ کامن سنس )عقل سلیم(. 
این سمن از والدین برای گزینش محتوای 
صوتی مناسب پشتیبانی می کند و مدافع 

استفاده از پادکست هایی در کالس است که 
ً همۀ موضوعات و ژانر ها را  رایگان باشند و تقریبا

پوشش دهند. 

https://www. commonsense.
org/education/articles/17-
great-learning-podcastsfor-the-
classroom  

برنامه  های رادیوی 
ملی 

دو مجموعه برنامه که وزارتخانه  های آموزش و 
 ً رسانه  ها و اطالع رسانی عمومی آرژانتین مشترکا

تهیه کرده اند. یکی از آنها از ساعت 9 الی 12 
شب و دیگری 2 الی 6 بعدازظهر پخش می شود. 

https://www.educ.ar/
recursos/151434/segui-
mos-educandoen-radio-
nacional-ciclobasico-de-educa-
cionsecundaria?from=150936

مرکز توسعه 
آموزش 

منابع و راهنمایی های مفید برای معلمان در 
زمینۀ تدریس رادیویی تعاملی. 

https://edc.org/resources 

آموزش در خانه با 
استفاده از رادیو 

هنگام بحران 

ابزاری از مرکز توسعۀ آموزش حاوی توصیه  های 
عملی دربارۀ نحوۀ توسعۀ تدریس صوتی 

تعاملی. 

https://www.edc.org/sites/
default/files/uploads/IAIAdapta-
tion-Toolkit.pdf 

مخزن محتوای 
رادیویی برای 

آموزش سازمان 
توسعۀ بین المللی 

ایاالت متحد

مجموعه ای شامل تدریس رادیویی تعاملی و 
منابع تدریس صوتی تعاملی. 

https://gdlradio.org 
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6. یادگیری از راه دور با استفاده از مطاسر درسی چاپی 

6-1.	آشنایی	با	یادگیری	از	راه	دور	با	استفاده	
از	مطالب	درسی	چاپی

ً به شدت وابسته به منابع درسی  یادگیرندگان از راه دور عموما
کاغذی مانند کتب و راهنما های مطالعه هستند. این منابع درسی 

را می توان از طریق پست، ایمیل یا وبسایت توزیع کرد. یادگیری 

از راه دور با استفاده از منابع چاپی در شرایطی که دسترسی به 
اینترنت وجود ندارد و مطالب چاپی به آموزش مجازی کمک 

می کنند، مفید است. فهرست بعضی از نقاط قوت و ضعف 
استفاده از مطالب درسی چاپی در جدول 13 آمده است. 

جدول	13:	نقاط	قوت	و	ضعف		مطالب	درسی	چاپی

نقاط	ضعف	نقاط	قوت	
دانش آموز می تواند 

	محتوا را تندخوانی کند. 
	حاشیه نویسی کند. 

	یک برنامۀ زمانی انعطاف پذیر برای آموزش تهیه کند. 
	کار را راحت انجام دهد. 
مطالب درسی می توانند 

	مطالعۀ مفاهیم دشوار را تسهیل کنند. 
	با هزینۀ کم تولید شوند. 

	به راحتی در دسترس باشند. 

	فقدان تعامل. 
	ارتباطات محدود. 
	درگیرکنندگی کم. 

	نیازمند مهارت های خواندن است. 
	رسیدن مطالب به دست دانش آموز زمان بر است. 

در دوران تعطیلی مدارس، معلمان و دانش آموزان همگی بیش 
از گذشته به اینترنت متکی هستند. با وجود این، دسترسی به 

اینترنت در بسیاری از کشور ها دشوار یا کند است و مطالب 
درسی چاپی به جای سایر اقالم یادگیری از راه دور یا همراه با 

این اقالم توزیع می شوند. به عنوان نمونه، شیلی برنامۀ »من در 
خانه درس می خوانم« را راه اندازی کرده است که محتوای مجازی 

چاپی را در 3700 مدرسۀ روستایی توزیع می کند. 

تحلیل	یادگیری	از	راه	دور	با	استفاده	از	مطالب	چاپی	

عناصر کلیدی یادگیری از راه دور با استفاده از مطالب چاپی 
همراه با فهرستی از پتانسیل ها و محدودیت  ها و همچنین 

شکاف هایی که معلمان باید به آنها توجه کنند در جدول 14 آمده 
است. 
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جدول	14:	عناصر	کلیدی	یادگیری	از	راه	دور	با	استفاده	از	مطالب	درسی	چاپی

عناصر	کلیدی	
رویه		های	آموزش	و	

یادگیری

با	استفاده	از	مطالب	ابزار	اصلی	رسانه	ای	و	فناوری
چاپی

مالحظات	
برنامه	ریزی	
تسهیل	مورد	

نیاز مطالب	درسی	و	کتب	
درسی

قالب  های محتوای 
پشتیبانی شده 

ویدئویی 

چندرسانه ای 

صوتی 

üمتن پشتیبان 

تجهیزات 
پشتیبانی شده برای 
دسترسی به محتوا 

رایانه 

گوشی هوشمند 

گوشی غیرلمسی 

سایر تجهیزات دیجیتال مانند کیندل 

تلویزیون 

رادیو 

üکاغذ 

افراد دارای معلولیت بینایی دسترسی 

افراد دارای معلولیت شنوایی 

سایر معلولیت ها 

مدیریت دوره  های 
درسی و محتوا 

قابلیت جستجوی خودکار بر اساس موضوع و پایه 

قابل ویرایش و استفاده مجدد 

منابع باز و گسترده 

فضا های ذخیره سازی، مدیریت و تبادل منابع 

ابزار پشتیبانی تهیۀ منابع 

مدیریت تقویم  های 
برنامه درسی 

تقویم  های یادگیری تطبیق پذیر بر مبنای سرعت و 
شکل های یادگیری یادگیرندگان 

تقویم  های یادگیری مجازی قابل دسترس در هر زمان و هر 
مکان 

üبرنامه   یا تقویم ثابت 
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عناصر	کلیدی	
رویه		های	آموزش	و	

یادگیری

با	استفاده	از	مطالب	ابزار	اصلی	رسانه	ای	و	فناوری
چاپی

مالحظات	
برنامه	ریزی	
تسهیل	مورد	

نیاز مطالب	درسی	و	کتب	
درسی

درس  های تعاملی همزمان  پخش زنده فعالیت		های	آموزشی	

ً آموزش  های  درس  های ویدئویی غیرهمزمان و متعاقبا
تعاملی و مباحثات معلم-دانش آموز 

ً آموزش  درس های ویدئویی غیرهمزمان و متعاقبا
غیرهمزمان 

برنامه  های ویدئویی/تلویزیونی درخواستی و قابل کنترل 

پخش تلویزیونی/ویدئویی یکسویه بدون کنترل بر سرعت 
یا بازپخش 

برنامه  های رادیویی درخواستی و تعاملی 

برنامه  های رادیویی یکسویه 

üمطالب خواندنی بر روی کاغذ 

همکاری	و	تعامل	
دانش	آموزان	

تمرین های مجازی همراه با همکاری یا یادگیری پروژه محور 

کار گروهی یا مباحثات مجازی  بی درنگ 

کار گروهی یا مباحثات مجازی غیرهمزمان 

پیام دهی از طریق برنامه  های تلویزیونی یا رادیویی 

üاطالع رسانی از طریق پیامک 

üاطالع رسانی از طریق نامۀ کاغذی 

ارزیابی	تکوینی	و	
تجمیعی	

ارزیابی تکوینی با استفاده از هوش مصنوعی و مسیر های 
یادگیری شخصی 

توزیع و اجرای خودکار آزمون ها 

ارائۀ چندرسانه ای نتایج یادگیری 

فضا های مشترک جمع آوری مطالب ارسالی یادگیرندگان 

نمره دهی و گزارش دهی خودکار نتایج ارزیابی 

فضا های مشترک برای ارائۀ برونداد با هدف تسهیل 
ارزیابی همسانان و یادگیری 

üآزمون  پیامکی 

üپایش تلفنی فرایند یادگیری 

üآزمون کاغذی ارسال شده از طریق نامۀ پستی 
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6-2.	طراحی	فعالیت	ها	برای	یادگیری	از	راه	
دور	با	استفاده	از	مطالب	درسی	چاپی

با طراحی آموزشی مناسب، دانش آموزان می توانند خودشان را 
هدایت کنند و به درستی از مطالب درسی چاپی استفاده کنند. 

رایج ترین راهبرد برای این کار همراه کردن یک مسئله یا فعالیت 
با متن است. معلمان باید راه هایی برای ترغیب دانش آموزان به 

انجام فعالیت ها و یادگیری عمیق پیدا کنند. یکی از این راه ها 
فراهم کردن فعالیت هایی متنوع است که نیاز های فردی را 

برآورده  می کنند. 

انعطاف پذیر بودن دربارۀ جزئیات تولید می تواند فرایند چاپ 
را تسریع کند و هزینه  ها را نیز کاهش دهد. در دوران پرچالش 

کنونی، ارائۀ بهنگام محصوالت با قیمت مناسب مهم تر از چاپ 
باکیفیت است. 

بحران کرونا خدمات پستی را نیز مانند بخش های دیگر جامعه 
تحت تأثیر قرار داده است. به همین دلیل الزم است مطالب 
درسی چاپی از پیش توزیع شوند. از آنجا که توزیع در مناطق 

وسیع مدارس پیچیده است، معلمان باید ارائه کنندگان مجرب 
این خدمات را پیدا کنند تا به آنها در طرح پرسش های درست و 

هموارسازی فرایند کمک کنند. 

ً بدانند سراغ چه مطالب درسی ای  دانش آموزان باید دقیقا
بروند و چه موقع این کار را انجام دهند. از این رو، معلمان باید 

دستورالعمل های دقیق استفاده و زمانبندی مشخص را به 
آنها اعالم کنند. مطالب درسی چاپی ماهیت غیرتعاملی دارند. 
بنابراین، معلمان باید اصولی را برای روش تدریس اتخاذ کنند 

که ترغیب کنندۀ تفکر عمیق و بازخورد باکیفیت باشد. در برخی 
موارد، این امر به زمانبندی خاصی برای ارائۀ پاسخ ها یا تکالیف 

از طریق ایمیل، نرم افزار های موبایل یا گروه های شبکه  های 
اجتماعی نیاز دارد. 

معلمان می توانند مهارت های یادگیری خودهدایت شدۀ 
ً از طریق کمک به آنها در تدوین اهداف  دانش آموزان را مستقیما

روزانه، ارائۀ پیشنهاداتی برای مدیریت زمان و بررسی سریع 
پاسخ های دانش آموزان گسترش دهند. 

عالوه بر این، معلمان باید فعالیت هایی انگیزشی  شامل اهداف، 
محتوا، قالب  ها، برونداد، معیار های ارزیابی و ارتباط با محیط 

پیرامون طراحی کنند. این فعالیت ها باید واضح و معنادار باشند 
و باعث ارتقاء مهارت های تفکر نقادانه و رشد فردی دانش آموزان 

و همچنین افزایش توجه آنها به مسائل اجتماعی شوند. 
دستورالعمل های این فعالیت ها باید برای دانش آموزان واضح 

باشد تا بار اضافی بر دوش والدین و سرپرستان آنها قرار نگیرد. 

6-3.	ساماندهی	و	پایش	یادگیری	از	راه	دور	
با	استفاده	از	مطالب	درسی	چاپی

مطالب درسی چاپی به شدت متکی بر خودهدایتگری 
دانش آموزان هستند. تا وقتی معلمان و دانش آموزان فرایند 

آموزش و یادگیری را به شکلی مناسب مطابق با ویژگی های 
یادگیری از راه دور با استفاده از مطالب چاپی پیش ببرند، 

می توان نتایج کامل یادگیری را به دست آورد. 

• آمادگی کامل مطالب درسی و دستورالعمل های آنها برای 	
دانش آموزان

از آنجاکه مطالب درسی چاپی می توانند منابع اصلی یا حتی تنها 
منابع قابل دسترسی محتوای یادگیری برای دانش آموزان باشند، 

معلمان باید از توزیع شدن این مطالب پیش از آغاز دوره مطمئن 
شوند و زمانی را که برای حل و فصل مشکالت فناوری الزم است 

در نظر داشته باشند. دستورالعمل مشخص دورۀ درسی و 
نحوۀ استفاده از مطالب درسی چاپی را باید از پیش آماده کرد و 

تغییراتی را مطابق با بازخورد دانش آموزان در آنها اعمال نمود. 

• ارائۀ برنامۀ زمانبندی کامل به معلمان و دانش آموزان	

حس حضور معلمان در فرایند تولید مطالب درسی چاپی 
کمرنگ است. بنابراین، معلمان جز در موارد خودهدایت گری 

دانش آموزان، باید یک برنامۀ مطالعاتی روزانۀ تفصیلی را به 
صورت هفتگی یا ماهانه برای دانش آموزان تهیه کنند که در آن 
تکالیف و فعالیت های یادگیری و زمان مورد نیاز برای انجام آنها 

مشخص شده باشد. این برنامۀ مطالعه همچنین باید با ابزار 
مدیریت زمان و خودتنظیمی همراه باشد تا بتواند دانش آموزان 
را برای پایش خودشان در هنگام یادگیری راهنمایی کند. نهایتاً، 

برنامۀ زمانی رسمی شامل همۀ موارد ارسالی و آزمون ها می تواند 
باعث تمرکز دانش آموزان بر نتایج یادگیری و واداشتن آنها به 

تکمیل بهنگام این موارد شود و خودارزیابی و تأمل آنها را تسهیل 
و به عادت تبدیل کند. 

• تعامل و ارتباط فعال با دانش آموزان	

یکی از مضرات یادگیری از راه دور با استفاده از مطالب چاپی 
همانا میزان کم تعامل و ارتباط معلمان و دانش آموزان با یکدیگر 
است. فرایند آموزش نیازمند ارتباط دائمی، فعال و بهنگام است 

تا بتواند برنامه زمانی و محتوای آموزشی را با یکدیگر هماهنگ 
کند، به پرسش های آموزشی پاسخ اثربخش بدهد و حتی فرایند 

یادگیری را شخصی کند. ارائۀ فوری بازخورد باعث ایجاد انگیزه 
در دانش آموزان نیز می شود. ممکن اس روش های ارتباطی بر 

اساس شرایط فیزیکی دچار محدودیت هایی باشند، اما معلمان 
باید همچنان از وجود رویه و ابزار باثبات ارتباطی مطمئن شوند 

و فعالیت های نیازمند تعامل طراحی کنند و بکوشند بر اساس 
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نیازها و ویژگی های ابزارهای ارتباطی از روش های متنوع ارتباط 
مانند نامۀ پستی و پیامک  استفاده کنند و اهمیتی به قدیمی 

بودن این روش ها ندهند. 

راهنمای معلمان برای یادگیری از راه دور )رجوع شود به مأخذ 
شماره 2( حاوی راهکار هایی برای ادغام مطالب درسی چاپی در 

عرصۀ یادگیری از راه دور است. 

6-4.	ارزیابی	تکوینی	برای	یادگیری	از	راه	
دور	با	استفاده	از	مطالب	درسی	چاپی

در طی همه گیری کرونا، خانه به محیط یادگیری مهمی تبدیل می شود. 
بازخورد دادن مرتب معلمان و پیگیری تک تک دانش آموزان و توجه بیشتر 

به دانش آموزانی که نیاز های ویژه دارند به منظور ممانعت از جاماندگی 
آنها ضرورت دارد. برنامه  های ارزیابی می توانند به اطمینان یافتن معلمان 

از یادگیری دانش آموزان کمک کنند )رجوع شود به مأخذ شماره 32(. 
جلساتی هم که با هدف ارزیابی تکوینی طراحی  شده اند و چند بار در 
هفته برگزار می شوند می توانند در پایش یادگیری اثربخش باشند. تغییر 

روش های ارزیابی تکوینی )مانند پاسخ  دادن از طریق پیامک( برای 
تضمین مشارکت همۀ دانش آموزان ضروری است. روش های ارزیابی 

تکوینی عبارتند از: 

• آزمون های چندگزینه ای را می توان برای ارزیابی بخش های 	
مختلف برنامۀ درسی و سنجش پیشرفت تحصیلی در 
سطوح مختلف به کار برد. پرسش ها دامنۀ گسترده ای 

از یادآوری و درک را تا سطوح پیچیده تری ازجمله تحلیل 
سناریو، به کارگیری اصول، تمایز دادن مفاهیم، تفسیر 

محتوا، ارزیابی ارتباط و بررسی راه حل ها در بر دارند. 

• نوشتن یادداشت روزانه1 ابزاری مناسب برای تشویق 	
دانش آموزان به تأمل است و معلمان می توانند یادداشت ها 

را با استفاده از یک مجموعه قانون ارزیابی کنند. موارد 
زیر رهنمود هایی برای طراحی یک ارزیابی مناسب برای 

یادداشت روزانه های تأملی هستند: 

ß  به انواع مختلف یادداشت روزانه های تأملی مناسب
برای دورۀ درسی خود توجه کنید. در صورت آشنا 

نبودن دانش آموزان با یادداشت روزانه های تأملی 
می توان از یک قالب ساختارمند حاوی راهکار ها و 

پرسش های خاص استفاده کرد. 

ß  در همان ابتدا، هدف و فواید یادداشت روزانه های
تأملی را برای دانش آموزان توضیح دهید. 

1. journal writing

مورد	7:	استفاده	از	مطالب	چاپی	در	
کشور	های	افریقایی		

ً همۀ کشور ها در جنوب صحرای افریقا مدارس را برای  تقریبا
کم کردن سرعت انتشار کرونا تعطیل کرده اند اما میزان 

توسعه یافتگی این کشور ها بسیار با یکدیگر متفاوت است و 
برخی از آنها دسترسی بسیار محدودی به فناوری و اینترنت 

دارند. بنابراین، استفاده از مطالب درسی چاپی در برخی 
کشور ها/ مناطق، روشی کم هزینه و اثربخش برای یادگیری 

از راه دور به شمار می رود. به عنوان نمونه، دولت های 
سودان و سومالی در نظر دارند بسته  های خودآموز چاپی را 

برای کمک به حفظ یادگیری دانش آموزان ارائه کنند. 

برای کسب اطالعات بیشتر، رجوع شود به مأخذ شماره 5.
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ß  مطمئن شوید که معیار های ارزیابی و
دستورالعمل های صریح برای دانش آموزان )ازجمله 

مواردی را که دانش آموزان می توانند در یادداشت 
روزانه های خود قرار دهند، تعریف »تأمل«، طول 

تقریبی هر یادداشت( وجود دارد. 

ß  .گاه باشید از قوانین محرمانگی و حریم دانش آموزان آ

ß  )دربارۀ نظم زمانی یادداشت ها )هفتگی، ماهانه
تصمیم گیری کنید. 

ß  از طریق تماس های تلفنی با والدین یا از طریق
نامه  های پستی ادواری به دانش آموزان بازخورد 

بهنگام بدهید. 

	 مقاله	نویسی انعطاف پذیر است و به کمک آن می توان 	
مهارت های یادگیری سطح باال را ارزیابی کرد. اما اصالح 

مقاله زمان زیادی از معلم می گیرد. معلمان می توانند 
این کار را با تهیۀ طرحواره های امتیازدهی حاوی پاسخ ها و 

نقطه نظرات از پیش در نظر گرفته شده تسریع کنند. 

کار ارزیابی را با توجه به نتایج آموزشی طراحی کنید. معلمان 
می توانند یک فرم بازخورد طراحی کنند و از والدین بخواهند 

ک ه زمان تکمیل فعالیت را از طریق ایمیل یا تماس تلفنی در 
چارچوب زمانی مشخص اطالع دهند. 

6-5.	همکاری	با	سایر	معلمان،	والدین	و	
مسئوالن	مدرسه	

ارتباطات غیراثربخش میان والدین و معلمان می توانند مانعی 
مهم در برابر تسهیل یادگیری در خانه باشند اما خوشبختانه 

می توان این روند را بهبود بخشید. توضیح دادن نقش های 
ً در شرایط یادگیری از راه  والدین و مسئوالن مدرسه مخصوصا

دور با استفاده از مطالب درسی چاپی ضرورت دارد. 

در فرایند پاسخ به بحران در کوتاه مدت، کارکنانی باید برای 
تسهیل ارتباط میان کارکنان مدرسه، دانش آموزان و خانواده  های 

ً اطالعات به روزشدۀ رسمی را  آنها منصوب شده باشند و مرتبا
دربارۀ مدیریت مدرسه ارائه کنند. در بازه  های کوتاه مدت و 

درازمدت، مسئوالن مدرسه باید مطمئن شوند که اطالعات 
دقیق و به روزشدۀ تماس در اختیار همۀ اعضای اجتماع 

ً آسیب پذیرترین افراد وجود دارد. بهتر است  مدرسه مخصوصا
سازوکار های ارتباطی ازجمله سازوکار های پیگیری دانش آموزان 

در معرض خطر به شکل رسمی ایجاد شوند. 

باید از دانش آموزان و خانواده  ها خواسته شود دربارۀ آموزش در 
طی تعطیلی مدارس بازخورد بدهند تا بتوانند دغدغه  هایشان را 

دربارۀ گام های بعدی بیان کنند. 

مورد	8:	بسته		های	یادگیری	چاپی	پوشش	دهندۀ	زبان	بومی	در	نیوزیلند		

وزارت آموزش نیوزیلند بسته  های چاپی یادگیری چاپی را برای دانش آموزانی که کامپیوتر یا دسترسی به اینترنت ندارند، تهیه و توزیع 
کرده است. مدارس یا کورا )مدارس به زبان مائوری( می توانند بسته  های چاپی را به زبان های انگلیسی و مائوری دریافت کنند. وانائو1 
)خانواده  های مائوری( نیز می توانند برای دریافت بستۀ مائوری در وبسایت کائوواتارئو2 ثبت نام کنند. بسته  های چاپی را می توان برای 
دانش آموزان پایه  های اولیه به خانواده  ها و وانائوی دریافت کنندۀ مبالغ مالی هدفمند برای محرومان3 ارسال کرد. والدین می توانند از 

ادارۀ تأمین این مبالغ مالی دربارۀ اینکه آیا دریافت کنندۀ مبالغ مالی آنها بسته  ها را برای دانش آموزانش درخواست کرده است یا نه 
سؤال کنند. 

منابع برای بیش از 50 موضوع درسی موجودند. مدارس می توانند نسخ چاپی مختص هر موضوع را برای دانش آموزاِن گواهی ملی 
پیشرفت تحصیلی4 که در خانه به اینترنت یا ایمیل دسترسی مناسب ندارند سفارش دهند. دانش آموزان واجد شرایط می توانند 

فهرست منابع موجود را مالحظه کنند و سپس از مدرسه شان بخواهند منابع را از سوی آنها سفارش دهد. 

 ./https://www.education.govt.nz/covid-19/distance-learning برای اطالعات بیشتر، رجوع شود به

1.  Whānau
2.  KauwhataReo
3. Targeted Funding for Disadvantage (TFFD)
4. NCEA (National Certificate of Educational Achievement)
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6-6.	منابع	رایگان	برای	پشتیبانی	از	یادگیری	از	راه	دور	با	استفاده	از	مطالب	درسی	چاپی
جدول	15:	ابزار	رایگان	معلمان	برای	پشتیبانی	از	یادگیری	در	جا	های	کم	برخوردار	از	فناوری

کد	پاسخ	سریعنشانی	وبسایت	شرح	نام	

منابع رایگان بسته بندی شده برای استفادۀ آفالین با بیش کولیبری	
از 80 هزار محتوا ارائۀ شرکای کمیساریای عالی سازمان ملل 
متحد در امور پناهندگان در زمینۀ برابری یادگیری. این ابزار 

پشتیبان منطبق سازی بر مبنای برنامه  های درسی ملی است و 
راه حل هایی را برای دستیابی به گروه های بدون اتصال فراهم 

می کند. زبان های موجود عبارتند از: عربی، بنگالی، بلغاری، 
برمه ای، چینیانجا، انگلیسی، فارسی، فرانسوی، فولفولده 

امبوروروره، هندی، گوجاراتی، کر های ، ماراتی، پرتغالی 
)برزیلی(، اسپانیولی )آمریکای التین(، اسپانیولی )اسپانیا(، 
سواحلی )تانزانیا(، تلوگو، اردو )پاکستان(، یوروبا و ویتنامی. 

https://learningequality.org/
kolibri/ 

پلتفرمی برای استفاده از برنامه  های آموزشی-تفریحی، اوبونگو	
رسانه  های جمعی و محتوای محلی از طریق دستگاه های 

موبایل. موجود برای خانواده  های آفریقایی با قیمت ارزان. 

https://www.ubongo.org/

راه حل های تسهیل دسترسی و تبادل آفالین محتوای آموزشی استادموبایل	
بدون نیاز به اتصال اینترنت، وای فای یا داده  های موبایل. با 

اینترفیس انگلیسی. 

https://www.ustadmobile.
com/lms/

محتوای آموزشی ساماندهی شده بر اساس موضوع با هدف لرن	کالد	
ایجاد امکان یادگیری مادام العمر در اجتماعات محروم. 

موجود در زبان های آلگونکیان، آنیشینابمووین، عربی، چینی، 
کری، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، هیندی، اینوکتیتوت، 

ایتالیایی، خمر، ماسایی، میچیف، موهاک، نپالی، اوجی-کری، 
پشتو، پرتغالی، رومانیایی، روسی، اسپانیولی، سواحلی و ترکی. 

https://learncloud.rumie.
org/search

دسترسی رایگان به منابع برای تدریس سوادآموزی متمایز اچیو3000 
برای افراد. این شرکت بسته  های سوادآموزی قابل چاپ را 
برای دانش آموزانی که به اینترنت  دسترسی ندارند فراهم 

می کند. این بسته ها حاوی متن 20 مقاله و پرسش قابل چاپ 
معادل یک ماه محتوای متفاوت برای دانش آموزانی است که 

مهارت های خواندن پایۀ خودشان یا کمتر یا بیشتر از آن را 
دارند. دروس را می توان دانلود کرد و از طریق ایمیل یا پست با 
گنجاندن مطالب راهبردی ریاضی، هنر، علوم و خواندن ارسال 

کرد. 

https://achieve3000.com/
communityresources/re-
motelearning-2020/
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7. تس یل یادگیری در خانه برای آم زش پیش دبستانی 

در طی دوران ماندن در خانه، بسیاری از والدین و معلمان در کنار 
فرزندانشان در خانه مشغول کارند و تالش می کنند که فرزندان را 

سرگرم و فعال نگه دارند. معلمان باید روش تدریس خود را برای 
کودکان کم سن تغییر دهند تا این گروه فرصت های یادگیری را از 

دست ندهند. 

برای تسهیل بهتر سوادآموزی و حساب آموزی در خانه، در این 
بخش پیشنهادات و منابعی در اختیار معلمان قرار می گیرد تا 
بتوانند مشارکت مثبت و فعال کودکان کمتر از هشت سال را 

موجب شوند. 

با توجه به اینکه والدین زیر بار فشار های خاص خودشان هستند 
ً به علت از دست دادن شغل یا مطالبات جدید  که احتماال

دورکاری در خانه به آنها تحمیل شده است، ممکن است کمک 
ً در  کردن به فرزندان برای عقب نماندن از سیر تدریس مخصوصا
حساب آموزی و سوادآموزی کاری دشوار باشد. ویژگی های محیط 

آموزشی اثربخش در خانه عبارتند از: 

• مشارکت فعال با اعضای خانواده. 	

• کار گروهی همراه با همکاری و تعامل و بازخورد متناوب. 	

• حفظ ارتباط با موقعیت ها و شرایط جهان بیرون. 	

7-1.	ایجاد	محیط	ایمن	و	دوستانه	برای	
یادگیری	در	خانه	

معلمان برای پشتیبانی از خانواده  ها در دوران ماندن در خانه باید 
برای خلق یک محیط یادگیری موفق در خانه و رشد مهارت های 

سوادآموزی و حساب آموزی فرزندان به خانواده  ها کمک کنند. 
کودکان نیاز به فرصت هایی برای مشاهدۀ محیط اطراف و 

الگوسازی برای به کارگیری زبان در زندگی روزمره دارند. والدین 
برای تأمین این گونه فرصت ها در خانه می توانند غذایشان را از 

لحاظ مواد، دما، رایحه و مزه تشریح کنند و دربارۀ مبلمان خانه و 
مواد خام به کار رفته در آنها صحبت کنند. 

کودکان همچنین باید هنگام خواندن و نوشتن از سرپرستان خود 
بازخورد مثبت دریافت کنند. والدین باید آزادانه دربارۀ عالیق 

خود صحبت کنند و بر ارزش فعالیت های فرزندانشان تأکید 
کنند. مشارکت نه فقط شامل مدیریت منابع و مطالب درسی 

است بلکه حفظ نگرش مثبت والدین را نیز در بر دارد. 

کار های عادی خانه را می توان برای حمایت از آموزش به کار برد. 
به عنوان مثال، والدین می توانند از کودکان بخواهند لباس های 
نیازمند شستشو را بر اساس رنگ یا نوع البسه تفکیک کنند یا 

هنگام چیدن میز غذا قاشق و کارد و چنگال را بشمارند. 
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خواندن کودکان، اثر محمدمحمود حسن. منبع عکس:
https://www.publicdomainpictures.net/en/view-
image.php?image=269819&picture=child-reading 
under CC0 Public Domain

7-2.	تسهیل	رابطۀ	والدین-فرزندان	
کودکان بیشترین میزان یادگیری را از کارهای تعاملی و فی البداهه 

با کسانی که از آنها نگهداری می کنند خواهند داشت. در طی 
تعطیلی مدارس، همراهی والدین و فرزندان می تواند رشد 

کودکان را بسیار ارتقا دهد. ماندن در خانه فرصتی است برای 
ساختن روابط بازتر همراه با اعتماد بیشتر که تاب آوری عاطفی 
کودکان را افزایش می دهد و ارتباطات درون خانواده را تقویت 

می کند. 

مورد	9:	نمونۀ	ابتکاری	برای	تسهیل	خواندن	
کودکان	در	خانه			

وقت داستان خوانی مجازی برای تسهیل بیشتر مهارت 
خواندن کودکان در اینستاگرام ایجاد شده است1. کاربران 

از طریق پلتفرم زندۀ اینستاگرام به عنوان سرگرمی در دوران 
انزوا کتاب می خوانند و نویسندگان و چهره  های سرشناس 

نیز با خواندن کتاب های کوتاه برای دیگران با آنها همکاری 
می کنند. این پروژه باعث سرگرمی فرزندان و والدین و 

همچنین تأمین مالی برنامه  های مدارس و اجتماعات شده  
است. 

https://  برای اطالعات بیشتر، رجوع شود به وبسایت
www.instagram.com/savewithstories/?hl=fr

مورد	10:	راهبرد	های	تضمین	عدم	توقف	
آموزش	کودکان	کم	سن	در	چین				

در چین، همان طور که در راهکار های رشد و آموزش 
کودکان کم سن آمده است، اساس برنامه  های درسی 

کودکان کم سن بر بازیها و تجربه های زندگی واقعی است. 
بر اساس سیاستگذاری وزارت آموزش چین برای تضمین 
عدم توقف آموزش هنگام تعطیلی مدارس، منابع رایگان 
برای حمایت از کودکان ارائه شد و راهنمای آموزش از راه 
دور نیز در راستای پشتیبانی از یادگیری کودکان در خانه 

در اختیار والدین و معلمان قرار گرفت. 

• از وجود ارتباطات کافی میان والدین، معلمان و 	
کودکان مطمئن شوید. معلمان پیش دبستانی باید 

کالس را به چند واحد  تقسیم کنند و بازدید های 
خانگی مجازی اجرا کنند. عالوه بر این، آنها باید 

روزانه با دو تا سه کودک در ارتباط باشند و وضعیت 
جسمی و ذهنی و همچنین رفتار های آنها را در 

خانواده بررسی کنند. بازدید ها در یک فرم ثبت 
می شوند که شامل یادداشت هایی دربارۀ رشد و 

فعالیت های کودک در خانه و همچنین بازخوردهای 
والدین است. 

• منابع مرتبط و باکیفیت را در اختیار والدین قرار 	
دهید. معلمان باید پس از ارزیابی نیاز های والدین 
و ویژگی های کودکان در کالس، منابعی را که هم به 

والدین و هم به کودکان مربوط است به آنها پیشنهاد 
کند. 

• یک راهنمای اثربخش در اختیار والدین قرار دهید. 	
معلمان باید توصیه  هایی دربارۀ زمانبندی روزانۀ 

آموزش و فعالیت های جسمانی کودکان ارائه کنند 
تا رشد جسمانی و ذهنی کودکان حفظ شود و خواب 

کافی آنها تضمین شود. معلمان با والدین نیز در 
کمک به آشنایی کودکان با همه گیری و تطبیق خود 

با پیامد های اجتماعی آن همکاری می کنند. 

برای اطالعات بیشتر، رجوع شود به وبسایت:

 http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/
s5987/202002/t20200212_420385.html

1. #SAVEWITHSTORIES
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7-3.	راهکار	های	زمانبندی	کاربرد	فضای	
مجازی

در شرایط تعطیلی مدارس، والدین در سرتاسر جهان برای سرگرم 
نگه داشتن فرزندان به نرم افزارها و ابزارهای مجازی روی می آورند 

و کودکان در این دوران، زمان بیشتری را در فضای مجازی و 
خیره به صفحۀ نمایش کامپیوتر و تجهیزات دیگر در خانه سپری 

می کنند. 

گذراندن زمان طوالنی پای صفحه نمایش ها باعث کاهش 
بازی های خالقانه، کاهش تعامل با والدین و خواهر و برادرها و 

کاهش فعالیت های جسمانی پرتحرک می شود. افزایش زمانی که 
کودک در معرض تلویزیون و رسانه قرار دارد با اثرات منفی رفتاری 
)مانند انتخاب غذای ناسالم، رفتار های تهاجمی و تأخیر در ارتباط 
کالمی( همراه است. دانش آموزان باید با توجه به سالمت بینایی-

شنوایی شان نحوۀ کنترل استفاده از محصوالت الکترونیک را 
به شکلی معقول و بدون اثرگذاری بر کار و استراحت روزانه فرا 

بگیرند. مدت زمانی که گروه های مختلف سنی در طول روز پای 
صفحات الکترونیکی می گذرانند باید با توجه به ویژگی های هر 

گروه سنی تنظیم گردد. دانش آموزان و والدین می توانند زمان و 
میزان استفادۀ روزانه از گوشی های همراه، تجهیزات الکترونیک و 
اینترنت را تعیین کنند و همراه با هم مقرراتی را که تعیین کرده اند 

رعایت کنند. ویراست سوم راهکار های برنامه  های آموزش و 
مراقبت کودکان کم سن )رجوع شود به مأخذ شماره 5( حاوی 

پیشنهاداتی برای مدیریت زمان استفاده از فضای مجازی است. 

7-3-1.	رهنمود	هایی	برای	والدین	به	منظور	تسهیل	
یادگیری	کودکان	در	خانه	

بسیاری از والدین در طی همه گیری کرونا ناگهان متوجه شدند 
که باید نقش معلم را نیز ایفا نمایند. شش رهنمود برای کمک 

والدین به استمرار یادگیری فرزندان در خانه وجود دارد که 
عبارتند از: 

با مدرسۀ فرزندتان در تماس باشید.  1

برای کامل تر کردن مطالب کمک درسی مدرسه، منابع  2
آنالینی مانند بازدید مجازی از موزه پیدا کنید. 

طرح درس هایی را برای کمک به تدریس پیدا کنید و در  3
کادمی خان باشید.  جستجوی پلتفرم های مجازی مانند آ

برای یادگیری در خانه، یک برنامۀ زمانی و رویۀ کاری  4
انعطاف پذیر ایجاد کنید. 

نیاز ها و تغییرات ضروری برای گروه سنی فرزندانتان را در  5
نظر داشته باشید. 

به دنبال روش های جذاب کردن یادگیری باشید.  6

مورد	11:	توصیه		های	مادران	در	خصوص	
آموزش	در	خانه	در	ایاالت	متحد		

بعضی والدین در ایاالت متحده از برخی ابزارهای مجازی 
مدارس، نرم افزارهای گوشی و کاربرگ برای مطلع شدن از 

کار کالسی فرزندان استفاده کردند. به عالوه، دیوار هایی 
را در خانه به تختۀ کالسی تبدیل کردند و برنامۀ زمانی 

مطالعاتی را روی آن نوشتند و فرزندان نیز روی این دیوارها 
نگارش اعداد را تمرین کردند. آنها از فرصت گفتگوی 

مجازی با یکدیگر، تبادل پشتیبانی عاطفی و منابع مجازی 
بهره جستند. 

برای اطالعات بیشتر، رجوع شود به وبسایت:
https://rattlesandheels.com/8-black-homeschool-
moms-shareadvice-for-homeschooling-during-covid-
19/?fbclid=IwAR00Bg3-Ca5CKGFsfksRx1eS56WqYki-
Lun46tHvK6zw4-Utb1hPm_2St7tQwww.instagram.
com/savewithstories/?hl=fr

مورد	12:	بازی	های	تعاملی		پخش	زنده	
والدین-فرزندان	

ً 130 معلم پیش دبستانی از 10 مهدکودک در شهر  مجموعا
گویانگ استان گوئیژو1 در برنامۀ مجازی »بازی های  پخش 

زنده والدین-فرزندان« شرکت کردند. این برنامه بر اساس 
راهکار های رشد و یادگیری کودکان کم سن، والدین و 

دانش آموزان را برای طراحی بازی های آموزشی تعاملی، 
ضبط فیلم  بازی ها و تبادل مجازی آنها با سایر والدین 

بسیج کرد. معلمان هنگام تسهیل طراحی بازی ها، هم 
خانواده  های ساکن شهر و روستا را در نظر داشتند و هم به 

لزوم سادگی بازی ها و استفاده از مطالب درسی محلی توجه 
داشتند. معلمان به الگوهای رشد جسمی و ذهنی کودکان 

و ویژگی های یادگیری آنها نیز توجه می کردند. 

برای اطالعات بیشتر، رجوع شود به وبسایت:
https://m.chinanews.com/wap/detail/sp/sp/
shipin/cns/2020/03-31/news9143226.shtml 

1. Guiyang city of Guizhou province
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7-3-2.	رهنمود	ها	برای	معلمان	کودکان	کم	سن	
در طی همه گیری کرونا، ممکن است معلمان پایه  های اولیه 

بتوانند از طریق تلفن و ویدئوکنفرانس از والدین و کودکان 
حمایت کنند. این معلمان باید به طراحی و اجرای دوره  ها توجه 

کنند، والدین را در تعامل و پشتیبانی از رفتار های بهداشتی و 

بازی و خواندن راهنمایی کنند، دیدگاه کودکان را بشناسند و 
شرایط خانه را با وضعیت رشد سنی کودکان هماهنگ سازند و با 

انتظارات انعطاف پذیر برای مقابله با چالش ها آماده شوند. 

مورد	13:	تجربۀ	یک	معلم	پیش	دبستانی	در	مدرسه	بین	المللی	

در طی دوران همه گیری کرونا، بسیاری از تجارب معلمان پیش دبستانی را می توان برای تسهیل یادگیری کودکان در خانه به کار 
برد. به عنوان مثال، ایمی سیلورمن1 که معلم پیش دبستانی در مدرسۀ بین المللی آمریکایی در چین است خاطرنشان می نماید 

که معلمان باید به کودکان در رشد مهارت های اجتماعی و عاطفی، توانایی های جسمی، توانایی های شناختی و مهارت های زبانی 
و سوادآموزی شان کمک کند. او به منظور رشد مهارت های اجتماعی و عاطفی کودکان از آنها خواست بازی های ویدئویی سیسا و 

پست یوگا را در گروه های سیسا و ویچت استفاده کنند تا کودکان و والدین بتوانند فعالیت ها را در خانه انجام دهند. همچنین برای 
ارتقاء رشد جسمانی کودکان از آنها خواست از مطالب درسی خانگی استفاده کنند و در وضعیت های مختلف یوگا تمرین کنند. این 
معلم برای رشد مهارت های شناختی کودکان، کودکان را تشویق کرد برای ارتباط با کودکان دیگر از پیغام های صوتی استفاده کنند و 

فرصت هایی برای تماشا، مشارکت و ضبط در اختیار آنها قرار داد تا بتوانند نظراتشان را با دیگران در میان بگذارند. 

برای اطالعات بیشتر، رجوع شود به مأخذ شماره 19. 

مورد	14:	رشد	حرفه	ای	–	باشگاه	مجازی	خواندن	برای	معلمان	

سازمان آموزش استان ژجیانگ چین در واکنش به تعطیلی مهدکودک ها در نتیجۀ طغیان کرونا راهبرد هایی را برای پشتیبانی از 
معلمان پیش دبستانی طراحی و اجرا کرد تا آنها بتوانند از طریق ایجاد باشگاه های مجازی خواندن، خود را برای نیمسال تحصیلی 

بعدی آماده کنند. در ادامه، توضیح داده شده است که مهدکودک آزمایشی زیوژو استان ژجیانگ2 چگونه باشگاه های خواندن 
معلمان را برنامه ریزی و ساماندهی کرده است. 

ً یک  در ابتدای طغیان همه گیری کرونا، وبیناری برای برنامه ریزی خواندن در خانه و فعالیت های رشد حرفه ای برگزار شد و متعاقبا
باشگاه مجازی خواندن شامل اجتماعی از افراد مشغول به خواندن در خانه با هدف ایجاد ارتباط میان معلمان منزوی در خانه 
احداث شد. از باشگاه مجازی خواندن برای تسهیل توصیه  های کتاب ها میان والدین و تسهیل تبادل یادداشت ها و دیدگاه ها 

در زمینۀ تمرین های خواندن کتاب استفاده شد. فعالیت های خواندن در خانه به صورت هدفمند در جهت ارتقاء ظرفیت های 
حرفه ای معلمان طراحی شدند. معلمان نیز ساماندهی شدند تا موقعیت هایی را که خودشان، والدین و کودکان با آنها مواجه 

می شوند ارزیابی کنند و بدانند که معلمان باید چه توضیحاتی دربارۀ ویروس کرونا به کودکان بدهند، چه دانستنی  هایی را دربارۀ 
مراقبت از سالمتی به کودکان ارائه دهند و چگونه از طریق تعریف کردن داستان شخصیت های واقعی ای که در حال مبارزه با این 

ویروس هستند به کودکان آموزش دهند. معلمان از طریق باشگاه مجازی خواندن راهنمایی می شدند تا به موضوعات جدیدی 
که با طغیان کرونا مطرح شده اند بیندیشند؛ موضوعاتی مانند آموزش مهارت های زندگی، ارزش های ارتباط انسان و طبیعت 
و چگونگی ادغام آنها در برنامۀ درسی. عالوه بر این، معلمان به استفاده از روش و ابزار نقشه کشی مفهومی برای پشتیبانی از 

برنامه ریزی موضوعات کلیدی، اهداف و زمانبندی اقدامات ترغیب شدند. یکی از نتایج باشگاه  خواندن این است که معلمان 
مجبورند طرح درس هایی تهیه کنند که تضمین کند این نتایج پس از بازگشایی مهدکودک ها هم به دست خواهند آمد. در طی این 

تمرین، کارشناسان خارجی برای ارائۀ سخنرانی های مجازی و توصیه  های فنی بسیج شدند. 

برای اطالعات بیشتر، رجوع شود به مأخذ شماره 16.

1. Amy Silverman
2. Xiuzhou Experimental Kindergarten of Zhejiang Province
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7-4.	پشتیبانی	از	گذار	آموزش	
پیش	دبستانی	از	خانه	به	مدرسه	

احتمال دارد کودکان پایه  های اولیه مدت زمانی بیشتر در 
خانه بمانند. بحران کرونا تعداد کودکانی را که در معرض آزار، 

بی خانمانی و فقر قرار دارند افزایش می دهد و درنتیجه دسترسی 
به برنامه  های آموزشی و مراقبتی باکیفیت برای کودکان کم سن 

هم مهم تر شده است و هم دشوارتر. چهار توصیه برای پشتیبانی 
معلمان و مسئوالن مدرسه از این کودکان ارائه شده اند. 

همواره	از	رویکرد	کودک	و	خانواده	محور	استفاده	کنید. برنامه  های 
آموزشی و مراقبتی می توانند خانواده  ها را تقویت کنند و از طریق 

برقراری ارتباط، تجربه های آموزشی و منابع از رشد سالم اجتماعی 
و آموزشی کودکان پشتیبانی کنند. این برنامه  ها می توانند زندگی 

کودکان و والدین را متحول کنند و پتانسیل ها و فرصت ها را 
پرورش دهند و استحکام بخشند. 

برای	ایجاد	محیط	های	یادگیری	حمایتگر	یک	ابتکارعمل	کشوری	
تهیه	کنید. در سیاستگذاری کشوری، باید بینشی برای آموزش و 

یادگیری تدوین شود که همۀ اهداف موفقیت تحصیلی، سالمتی 
و ایمنی و ایجاد اجتماعات قوی در محیطی همراه با پشتیبانی 

را در کنار یکدیگر پوشش دهد. نهاد های دولتی باید چگونگی 
تحقق این بینش را دنبال کنند. 

سیاستگذاری	کشوری	را	بررسی	و	بازبینی	کنید. سیاست های 
موجود کشوری یا تسهیلگر تالش های ایجاد محیط های یادگیری 

حمایتگر هستند یا مانع آنها. درنتیجه بسیار ضروری است که 
سیاستگذاران این سیاست ها را طوری مرور و بازبینی کنند که 

ابتکارعمل ها نه فقط با راهکار های سالمت و ایمنی بلکه با اصول 
توجه به آسیب ها نیز همخوانی داشته باشند. 

از	ابتکارعمل	های	محلی	مدرسه	محور	برای	ایجاد	محیط	های	
یادگیری	حمایتگر	پشتیبانی	کنید. الزم است منابعی که مدارس 
برای موشکافی نیاز های جامعۀ محلی و بررسی آمادگی آنها برای 
برطرف کردن نیاز های همۀ کودکان نیاز دارند در سیاستگذاری 

کشوری بیان شوند. 

7-5.	منابعی	برای	والدین	و	معلمان	
تعدادی از خدمات آنالینی که کتاب  گویا و کتاب  الکترونیک 

ارائه می کنند در جدول 16 آمده اند. والدین، معلمان و کودکان 
می توانند در محتویات این منابع جستجو کنند و آزادانه آنها را در 

اختیار بسیاری افراد دیگر قرار دهند. 

جدول	16:	کتاب	گویا	و	کتاب	الکترونیک	برای	کودکان	کم	سن

کد	پاسخ	سریعنشانی	تارنما	شرح	نام	

آدیبل	فورکیدز	
)قابل	استماع	
برای	کودکان(

یک مجموعه از کتاب های گویای آمازون. هنگام تعطیلی 
مدارس، کودکان می توانند رایگان به داستان های این 

مجموعه گوش دهند. موجود در شش زبان. 

https://www.
audible.com/ep/
kids-audiobooks

کودکان مبتال به خوانش پریشی، کم بینایی و مشکالت دیگر بوکشر	
در خواندن می توانند به کتاب  گویا، کتاب گویا به همراه متن 

پررنگ شده، کتاب با خط بریل و اندازۀ قلم بزرگ دسترسی 
رایگان داشته باشند. 

https://www.
bookshare.org/
cms/help-center/
learning-center/
school-closure

بیش از 10 هزار عنوان کتاب گویا )شامل عناوین اسپانیولی( تیلزتوگو
از بنگاه های بزرگ نشر. این موارد همچنین یک طرح درس 

بر مبنای کتاب را در بر دارد که برای تقویت مهارت های اصلی 
گاهی از واج های زبانی، حروف نمایانگر  خواندن شامل آ

اصوات، روانی کالمی، واژگان و درک مطلب مناسب هستند. 

https://www.
tales2go.com/

35 هزار منبع شامل کتاب های الکترونیک، کتاب های گویا، اپیک
فیلم های یادگیری، آزمون های کوتاه و مجموعه  هایی با 

طراحی معلمان. این مجموعه عناوین اسپانیولی را نیز در بر 
دارد. 

https://www.
getepic.com/
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کد	پاسخ	سریعنشانی	تارنما	شرح	نام	

کتابخانه	جهانی	
دیجیتال

کتاب  داستان  های دیجیتال و سایر مطالب خواندنی قابل 
دسترسی با موبایل یا کامپیوتر. ایجاد شده تحت شراکت 

نوراد-یونسکو و موجود در 43 زبان. 

https://www.
digitallibrary.io/

افریکن	
استوری	بوک	

دسترسی باز به کتاب داستان های تصویری در 189 زبان 
افریقایی. 

https://www.
africanstorybook.
org/

مخزن دیجیتال داستان های چندزبانه برای کودکان. موجود استوری	ویور
در 232 زبان. 

https://story-
weaver.orgin/

کتاب های دیجیتال و داستان های قابل دسترسی از طریق ورلدریدر	
تجهیزات موبایل. موجود در 52 زبان. 

https://www.
worldreader.org/

کارت ها و بازی های پشتیبان آموزش در موضوعات مختلف، کوئیزلت	
اینترفیس انگلیسی است اما هنگام آموزش فرانسوی، 
آلمانی، التین و اسپانیولی به آن زبان ها تغییر می کند. 

https://quizlet.
com/en-gb

نرم افزار متمرکز بر کودک با هدف خواندن، نوشتن و وان	بیلین	
مهارت های حساب آموزی ارائۀ یک سازمان غیرانتفاعی. 

https://onebil-
lion.org/

کتابخانه	
دیجیتال	

مؤسسه	آموزش	
اطالع	رسانی	

آمریکای	التین

دسترسی رایگان به آثار اسپانیولی و مجموعه کتاب هایی 
برای دانش آموزان و کارکنان آموزشی در همۀ سنین از 

پیش دبستان تا دانشگاه. موجود به زبان اسپانیولی. 

http://biblioteca-
digital.ilce.edu.
mx/

لزیونی	سول	
سوفا	

یک مجموعه کتاب ایتالیایی برای کودکان با قابلیت 
بلندخوانی همراه با فیلم هایی دربارۀ کتاب ها و هنر. موجود 

در زبان ایتالیایی. 

https://www.
lezionisulsofa.it/
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8. ادغام یادگیری ترکیبی در دوران پساکرونا 

در طی دوران تعطیلی مدارس و معرفی برنامه  های یادگیری از راه 
دور، بسیاری از معلمان بر اجرای همزمان یا غیرهمزمان تدریس 

مجازی، کاربرد منابع یادگیری مجازی و یا طراحی و تسهیل 
یادگیری تلویزیونی یا رادیویی تسلط پیدا کردند. اکثر معلمان 

چگونگی استفاده از ابزار متنوع اطالع رسانی و ارتباطات را برای 
ارتباط با والدین و دانش آموزان فرا گرفته اند. از این معلمان بسته 

به وجود تجهیزات دیجیتال و اتصال اینترنتی در مدرسه باید 
دائما حمایت شود تا بتوانند پس از بازگشایی مدارس بعضی 
از رویه  های اثربخش یادگیری از راه دور را در الگو های آموزش 

ترکیبی نیز به کار ببندند. 

مقامات مسئول آموزشی هنگام بازگشایی مدارس با گزینه  های 
مختلفی روبه رو می شوند. آنها باید دستورالعمل های دولتی ای را 

در زمینۀ سالمت عمومی رعایت کنند که اساسشان بر ارزیابی 
مزایا و خطرات موجود است و همراه با شواهد میان بخشی و 

مختص موقعیت ارائه می شوند. برای پشتیبانی از تصمیم گیری و 
برنامه ریزی مقامات مسئول ملی و محلی برای بازگشایی مدارس، 

 ً یونسکو، یونیسف، برنامۀ جهانی غذا و بانک جهانی مشترکا
چارچوبی را برای بازگشایی مدارس پیشنهاد داده اند )رجوع شود 

به مأخذ شماره 34(. 

با این وجود، اکثر مدارس در سال تحصیلی جدید بازگشایی 
شده اند. اولویت اول بازگشایی مدارس حمایت	فیزیکی از 

معلمان و دانش آموزان است. از این رو، اطالع رسانی دربارۀ 
اقدامات سالمتی و ایمنی در اجتماع مدرسه برای اعتمادسازی 

و مطمئن کردن والدین و سایر دست اندرکاران از ایمن بودن 
مدارس ضروری است. سه مورد زیر برای توضیح دادن هنگام 

بازگشایی مدارس به معلمان پیشنهاد می شوند. 

• اوالً، معلمان باید در گفتگوی مستمر با مسئوالن مدرسه 	
مشارکت فعال داشته باشند تا به آنها در تدوین سیاست ها 
و برنامه  های بهتر برای بازگشایی مدارس کمک کنند. چنین 
تالش هایی مبین نقش  معلمان در موفقیت اقداماتی است 
که برای بازگشت ایمن و فراگیر به مدارس ازجمله تندرستی 

کلی و فرایند بازیابی یادگیری صورت می گیرند. از آنجا که 
معلمان اغلب نقطۀ آغازین تماس با دانش آموزان و والدین 
هستند، باید برای ارائۀ اطالعات به روز مبتنی بر واقعیت به 

دانش آموزان و والدین آماده شوند و به ممانعت از توزیع 
اطالعات نادرست دربارۀ کرونا کمک کنند. 

• ثانیاً، سالمتی دانش آموزان و کارکنان هنگام بازگشایی 	
مدارس بسیار ضروری است و معلمان باید به ایمنی همه 

افراد در محیط مدرسه ازجمله خودشان توجه کنند. آنها 
باید از آخرین سیاست ها و اطالعات به روز دربارۀ بازگشایی 

مدارس و چگونگی کاربرد تجهیزات حفاظت شخصی 
برای پیشگیری از ابتال مطلع باشند و راهی برای اِعمال 

استاندارد های بین المللی را در کالس ها و در مدرسه بیابند. 
به عالوه، معلمان باید نحوۀ ساماندهی مجدد آموزش 

کالسی را شامل تعیین محدودیت های بیشتر برای تعداد 
بیشتر دانش آموزان منطبق با استاندارد های فیزیکی 

فاصله گذاری بشناسند. 

• نهایتاً، معلمان باید از دانش آموزان و خانواده  ها حمایت 	
روانی-اجتماعی کنند چراکه همه گیری کرونا باعث 

ناآرامی های روانی در میان بسیاری از این افراد شده است. 
سالمتی جسمانی، روانی و اجتماعی-عاطفی دانش آموزان 

باید بر الزامات تحصیلی ارجح دانسته شود و منابع نیز باید 
در اختیار دانش آموزان و خانواده هایشان قرار گیرد. عالوه 
بر این، معلمان باید دانش آموزان در معرض خطر را برای 

کاهش احتمال ترک تحصیل شناسایی کنند و به بازگشت 
افراد جامانده از تحصیل کمک کنند. 

ضورت مهم دیگر عبارت است از: حفظ توانمندی هایی که 
معلمان در طی تعطیلی مدارس به دست آورده اند و توجه به گذار 
از یادگیری مجازی و رودررو به شرایط کالسی و فراتر از آن. با توجه 

به تنوع تجارب مدارس مختلف، سه مورد زیر پیشنهاد می شود: 

بررسی	پیامد	های	یادگیری	مجازی	در	طی	 	)1
تعطیلی	مدارس	

معلمان باید در ابتدا درس ها را برای ارزیابی موارد فراگرفته در 
طی تعطیلی مدارس مرور کنند، از دانش آموزان بخواهند یک 

برگۀ اطالعات را برای اثبات آنچه فراگرفته اند پر کنند و چگونگی 
خالصه کردن دانسته  هایشان را به آنها آموزش دهند. معلمان 

می توانند یادگیری دانش آموزان را نیز بررسی کنند و کاستی ها را 
از طریق ارائۀ فرم های خودارزیابی به آنها یا درخواست کشیدن 

نقشه  های اطالعات شناسایی کنند. عالوه بر این، معلمان 
می توانند ارزیابی آنالین و آزمون های آفالین را با هم ترکیب کنند و 

ً به دانش آموزان و والدین بازخورد چندوجهی بدهند.  متعاقبا
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8. ادغام یادگیری ترکیبی در دوران پساکرونا ف

طراحی	مجدد	یادگیری	مدرسه	برای	گنجاندن	 	)2
بهترین	رویه		های	یادگیری	مجازی

معلمان باید پس از بازخورد گرفتن از دانش آموزان وضعیت کلی 
را بررسی کنند و طرح درس خود را مطابق با نتایج این بررسی 

تدوین کنند. می توان خیلی سریع محتوایی را که دانش آموزان به 
شکلی اثربخش فراگرفته اند مرور کرد یا اجازه داد دانش آموزان 

آنها را درس بدهند تا محتوای دشوارتر را دوباره معلم آموزش 
بدهد. معلمان باید بکوشند تجارب اخیر خود را به  کار بگیرند تا 

تدریس رودررو را با محتوای مجازی تکمیل کنند. همۀ تجارب 
مجازی از دانلود کاربرگ گرفته تا کاربرد پلتفرم یادگیری از راه دور 

با فرصت هایی برای گسترش افق ذهنی دانش آموزان و تسهیل 
آموزش در مدارس همراه اند. منابع باز آموزشی و مخازن یادگیری 

مجازی را می توان به نفع دانش آموزان به کار برد. 

آموزش	تمایزیافته	را	اجرا	کنید	و	گروه		بندی	را	 	)3
با	آموزش	فردی	ادغام	کنید	

معلمان هنگام بازگشایی مدارس می توانند از روش های 
یادگیری گروه های تمایزیافته استفاده کنند زیرا به احتمال 

زیاد مهارت هایی که دانش آموزان فرا گرفته اند بسیار با یکدیگر 
متفاوت است. به رسمیت شناختن این تفاوت ها به دانش آموزان 

کمک می کند مسئولیت یادگیری خود را بپذیرند و انگیزش و 
مشارکتشان را افزایش دهند. می توان از روش های مختلف 

تدریس ازجمله پشتیبانی همسانان در گروه ها استفاده کرد که 
در فعالیت های پساکالسی هم کاربرد دارند. 

8-1.	شکل	دادن	به	شرایط	عادی	جدید	
پساکرونا	

با بازگشایی اکثر مدارس در سرتاسر جهان باید به دستاوردهای 
دوران تعطیلی مدارس توجه کرد و کوشید تا این دستاوردها  به 

بخشی از شرایط عادی جدید تبدیل شود. حفظ بهترین رویه  های 
آموزشی برای معلمان، توجه به روش های نوآورانه ای که با 

استفاده از آنها اقدامات آموزشی معلمان با فناوری آمیخته شده 
بودند و چگونگی ارائۀ راه حل  برای بسیاری از مشکالت مدارس 

بسیار ضروری است. موارد زیر در شناخت مزایای استفاده از 
فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان بخشی از برنامۀ درسی نقش 

کلیدی دارند: 

حفظ	ذهنیت	مثبت	به	کاربرد	فناوری	 	.1
اطالعات	و	ارتباطات

معلمان، مدارس، والدین و اجتماعات در طی طغیان کرونا به 
ارزش راه حل های یادگیری از راه دور اذعان داشتند. بازگشایی 

مدارس با فرصتی تحول بخش برای استفاده از فناوری در آموزش 
در مقیاس وسیع همراه است. از این رو، معلمان باید نگرش 
گاهی خود را در ارتباط با  مثبت خود را به فناوری حفظ کنند، آ

حفظ حریم و محافظت از داده  ها افزایش دهند، فرهنگ تدریس 
دیجیتال را بنا نهند و اجرای تدریس انعطاف پذیر را ترویج کنند. 

حفظ	توانمندی	های	بهبود	یافته	معلمان	برای	 	.2
ادغام	فناوری	ها	در	فعالیت	های	آموزشی	

در موقعیت گسترده تر یادگیری ترکیبی در مدرسه و در خانه، 
توانمندی های معلمان برای تسهیل استفاده از فناوری در آموزش 
بسیار مهم هستند. سه مؤلفۀ کلیدی زیر باید مدنظر قرار گیرند: 

• گاه باشند یا بتوانند 	 معلمان باید از مشکالت مطرح شده آ
آنها را شناسایی کنند به طوری که دستیابی به بینش جدید 

ً می توانند  آموزش و یادگیری ممکن شود. آنها متعاقبا
اثربخشی فناوری های موجود را برای پاسخ به مشکالت 

شناسایی شده یا اهداف بینشی ارزیابی کنند. 

• معلمان باید حوزه  هایی را که راه حل های فناوری می توانند 	
در عمل از آنها پشتیبانی کنند بشناسند و از آنها بهره برداری 
ً برخی پلتفرم ها فقط دسترسی به محتوا را میسر  کنند. مثال

می کنند در حالیکه راه حل های فناوری دیگر می توانند از 
بازخورد آنی یا کار گروهی پشتیبانی کنند. 

• معلمان باید توانمندی های ارتقایافتۀ خود را از طریق 	
آموزش یا گروه های غیررسمی حمایتگر حفظ کنند تا بتوانند 

این مهارت ها را در ادغام فناوری های آینده در فعالیت های 
آموزش و یادگیری توسعه دهند. هر درس را می توان به 

فعالیت های متعدد تقسیم کرد و فناوری را برای بهبود 
اثربخشی برخی از آنها به کار برد. مدارس باید از معلمان 

در فرایند ایجاد الگو های تدریس با کمک فناوری پشتیبانی 
کنند. 

فناوری را می توان به روش های مختلف با آموزش همراه کرد و 
تعطیلی اخیر مدارس باعث پیدایش بهترین اقدامات در این 
ً باید به اقداماتشان  زمینه شده  است. بنابراین، معلمان حتما
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بیندیشند و طبق تجربیاتشان موارد اثربخش و غیراثربخش 
را خالصه کنند. معلمان در فضای پساکرونا توانایی کاربرد 

پلتفرم های ملی، اجرای دروس مجازی همزمان، ساماندهی 
یادگیری معکوس ویدئویی و استفاده از برنامه  های تلویزیونی 
و رادیویی برای یادگیری را خواهند داشت. این دانش آنها را به 

روش های جدیدی برای رویارویی با چالش ها مجهز می کند. 

همۀ این اقدامات موفق را می توان در تدریس مدارس در دوران 
عادی جدید پساکرونا استفاده کرد. 
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ی از راه دور کارآمد  ن یادگ�ی تضم�ی

در دوران تعطییل مدارس 

به علت کرونا 

راهنمای معلمان

ی کرونا در اک�ث کشور ها از فوریۀ 2020 اجباراً  ش همه گ�ی مدارس همگام با اقدامات سالمت عمومی برای مهار گس�ت

ی،  ش این همه گ�ی تعطیل شدند و این تعطییل حدود 1.6 میلیارد دانش آموز را تحت تاث�ی قرار داد. همزمان با ادامۀ گس�ت

قبه ای مواجه گشتند. نهاد های دول�ت مشغول همکاری با سازمان های  م�ت نظام های آموز�ث در رستارس جهان با چالش غ�ی

کای بخش خصویص و جامعۀ مد�ن هستند تا آموزش از راه دور را با استفاده از ترکیب فناوری ها و با  ن الملیل، رسث ب�ی

ن کنند.  ی برای همگان تأم�ی ن استمرار آموزش مبت�ن بر برنامۀ در� و یادگ�ی هدف تضم�ی

، حمایت از  وط به وجود فناوری، دوره  های در� و محتوای پشتیبا�ن ی از راه دور م�ث د های یادگ�ی اثربخ�ث راه�ب

ن پایش و ارزیا�ب است. پس از استقرار دوره  های در� و فناوری های تدریس، معلمان در خط  ی در خانه و همچن�ی یادگ�ی

ی از راه دور در خانه، تنظیم مدیریت  ، پایش و ارزیا�ب فرایند های یادگ�ی مقدم طراحی و تسهیل فعالیت های آموز�ث

ی آنان قرار دارند.  ان تحقق اهداف یادگ�ی ن ی دانش آموزان و ارزیا�ب م�ی یادگ�ی

ی از راه دور در خانه در دوران تعطییل  هدف از این راهنما، کمک به معلمان در شناخت مسائل کلیدی مرتبط با یادگ�ی

ی اثربخش با تأکید خاص بر آموزش از مقطع پیش دبستان تا  مدارس به علت کرونا و طراحی و تسهیل فعالیت های یادگ�ی

دورۀ متوسطه دوم است. 

سازمان علمی، آموز�ث و
 ملل متحد 

گ
 فرهن�
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