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سخن آغازین

موقعیتی خاص،
با توجه به شیوع ویروس کرونا وزارت آموزش و پرورش و بخشهای مختلف آن در
ّ
غیرمترقبه و حساس قرار گرفتهاند به تبع آن سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی نیز با انتظارات
اجتماعی کمسابقهای روبهرو شده است .بهطور طبیعی این انتظار همگانی و البته وظیفه سازمانی است
قابلیتهای ویژۀ خود را نشان دهد و راستقامت در میدان
که این سازمان علمی ـ آموزشی بتواند ّ
طراحیهای نوین راهنمای برنامهدرسی و هنجارهای آموزشی حاضر شود .بنابراین کارشناسان سازمان
پژوهش در مواجهه با شرایط ویژۀ ناشی از همهگیری ویروس کرونا عالمانه به میدان آمدند و متع ّهدانه
وارد عمل شدند.
آنچه که در این مجموعه تدوین شده است ،حاصل توان علمی ،هماندیشیهای خردمندانه و اقدامات
متع ّهدانهای است که در یک مجموعۀ منسجم و قابل اجرا ارائه میشود .در این باره و با این شیوه،
تجربه و دانشی شکل گرفته در نظام آموزشی ما وجود نداشت ،بلکه کارشناسان خبره در فضایی نو
به ابتکاراتی دست زدند و راههایی را گشودند .البته شرایط کلی به گونهای پیش میرود که موظف و
واقعیتها را باید به درستی ببینیم و در
ناگزیریم تا به سوی رویکردهای جدید در آموزش پیش برویم.
ّ
قابلیتهای کارشناسی،
مواجهه با آنها اندیشمندانه عمل کنیم؛ لکن شرایط ویژۀ پیشرو موجب شد که ّ
شرایط تازهای را تجربه کند و حرکت خود را در جهت افقهای فناورانۀ جدید سرعت بخشد .پیش از
این ،طی سالهای متمادی در شرایط عادی به سر میبردیم برنامه و تولیدات را برای اوضاع عادی تهیه
کرده بودیم .اما با شیوع ویروس کرونا خود را در یک فضای غیرمنتظره و دشوار دیدیم و برای پاسخ
به نیازها به کاوش و مشورت نشستیم و حاصل آن را در مجموعۀ پیشرو مد ّون ساختیم .برای نیل به
هدفهای مورد انتظار و عمل هوشمندانه در وضع کنونی و دستیابی به شرایط مطلوبتر باید مشترکاً
توجه کنیم .دراین شرایط موظف هستیم همۀ اقشار مؤثر در برنامههای درسی را در
باید به نکات زیر ّ
نظر بگیریم و در قالب یک گروه واحد در کنار هم تالش کنیم.

نکته اول اینکه همۀ ما (کارشناسان ،مدیران ،معلمان و خانواده) بهصورت هماهنگ و متحد در خدمت
دانشآموزان عزیز باشیم .بنابراین وظیفه ماست هرچه توان داریم به صحنه و عرصه بیاوریم تا این عزیزان
از جهت آموزشی و تربیتی لطمه نبینند و از این مرحله ،موفقیتآمیز عبور کنند .بیتردید کاستیهایی
خواهیم داشت ولی به یاری خدا نخواهیم گذاشت تهدیدی خاص بروز و ظهور یابد.
موقعیت کنونی را با همه ابعادش به درستی درک کنیم و خردمندانه با آن مواجه شویم.
نکتۀ دوم اینکه
ّ
در آموزشهای غیرحضوری تا حدود زیادی جای مدرسه و خانه عوض میشود؛ طبیعی است که با
تغییر مکان ،مکانت نیز باید تغییر یابد .بهعبارت دیگر هنجارها و قواعد متفاوتی را باید در رسیدگی به
دانشآموزان بهکار بگیریم .حضور و ظهور والدین در مقام ناظم بیدار و مهربان در خانه ،حضور مت ّعهدانۀ
همراه با روحیۀ ارتباطی معلمان در مدرسه ،نظارت هوشیارانه مدیران مدارس به اوضاع آموزشی و تربیتی
و نظارت عالیه و گاهی بالینی مدیران محترم آموزش و پرورش و دیگران باید خود را در برابر این پرسش
تاریخی ببینند که :چگونه عمل کنیم تا متناسب با شأن تربیت و متربّی از این موقعیت گذر کنیم.
نکتۀ سوم اینکه مجموعۀ پیشرو را به د ّقت مطالعه کنیم و سهم و نقش خود را دقیقتر درک کنیم.
حقیقتاً ما تاکنون با خانوادهها در مقام شریک تربیت و یادگیری ،این گونه صمیمی و شفاف حرف
نزده بودیم .انتظار داریم والدین عزیز با رجوع به سامانۀ شبکه ملی رشد ،توصیههای مربوط به خود را
دریافت و مطالعه کنند .از معلمان و مدیران محترم مدارس نیز همین انتظار را داریم.
نکتۀ چهارم تکرار تقاضای همیشگی است .آنچه که ما تدارک دیدهایم ،حاصل فکر و عمل تعدادی
انسان است که در موقعیت کارشناسی و تألیف قرار گرفتهاند .بدون شک این تصمیمات بینقص نیست
و مانند همیشه تقاضای اظهارنظر و ارائه پیشنهادهای جدید را از طرف شما داریم .هرقدر از سوی شما
معلمان عزیز ،والدین محترم و دانشآموزان گرامی بازخورد بگیریم ،به همان اندازه قویتر و با انگیزهتر
این راه را ادامه خواهیم داد .انشاء اهلل
							

حسن ملکی

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

بخش عمومی(مشترک)

1

پیشدرآمد
مدت مدیدی است كه عواملی چون آلودگی هوا در کالن شهرها ،پدیدۀ ریزگردها ،سیل ،زلزله و مخاطرات
غیرمترقبۀ طبیعی و اجتماعی در روستاها و شهرهای كوچك و بزرگ ،امكان آموزش حضوری و چهره
به چهره را با اختالالتی مواجه كرده است .اینك فراگیری ویروس كووید  ،19آموزش از راه دور را به
زمان آموزش در این
یك ضرورت بدل کرده است ،ا ّما باید تصریح و تأکید کرد که تغییر در مکان و
ِ
شرایط؛ هرگز به معنای خروج کامل كالس درس و «اجتماع یادگیری» از مدرسه و خانه و انتقال آن به
فضای مجازی نیست .مدرسه و خانه همواره بستر اصلی یاددهی ـ یادگیریاند و البته همواره میتوان
از تمامی ظرفیتهای فضای مجازی به بهترین شیوه بهره برد.
یاددهی ـ یادگیری پنج مؤلفۀ زیر را در بر دارد1 :ـ چه كسی یا كسانی؟ (دانش آموزان ،معلمان،
مدیران و خانواده ها) 2ـ چه فعالیتی؟ (فعالیت های یاددهی ـ یادگیری) 3ـ در چه شرایطی چه
زمان و مكانی (در محیط های آموزشی) 4ـ با چه وسیله ای؟ یا از چه طریقی؟ (روش های یاددهی
ـ یادگیری ،رسانه های آموزشی ،ارزش یابی) 5ـ چرا؟ (برای رسیدن به چه اهدافی)
وقتی مؤلفه های زمان و مكان که یکی از مؤلفه های یاددهی ـ یادگیری است تغییر می كند ،مؤلفه های
دیگر نیز به تناسب تغییرات می کنند .وقتی خانه به جای مدرسه ،مكان یاددهی ـ یادگیری میشود
و آموزش چهره به چهره جای خود را به آموزش از راه دور میدهد ،روشهای یاددهی ـ یادگیری،
رسانههای آموزشی و ارزشیابی نیز به عنوان سه عنصر اساسی یاددهی ـ یادگیری نمیتوانند به شیوۀ
سابق و بدون پذیرفتن تغییرات متناسب ،كارآمد و اثربخش باشند .از این رو ضروری است حتیالمقدور
این تغییرات به درستی درك و ارزیابی شوند و به گونهای صحیح و دقیق توصیف شوند .روشهای غیر
فعال یاددهی ـ یادگیری در كالسهای حضوری نیز كارآمدی الزم و كافی را ندارند و صد البته همان
كارایی مرسوم را نیز در شرایط آموزش از راه دور از دست میدهند .پس به كارگیری روشهای ف ّعال
یادگیری ضرورتی اجتنابناپذیر میشود .در شرایط جدید ،رسانههای آموزشی جزء تفكیك ناپذیری از
فرایند یاددهی ـ یادگیری میشوند و از این پس کنشگران و عوامل مؤثر در امر یادگیری نمیتوانند
رسانههای آموزشی را در حاشیه قرار دهند یا نادیده بگیرند و بدون آنها به وظایف خود عمل كنند .در
نتیجه شناخت عمیق و دقیق رسانههای آموزشی و توان به كارگیری عالمانه و هنرمندانه آنها بخش
مهمی از فعالیتهای حرفهای عوامل تربیت را تشكیل خواهند داد .ارزشیابی به معنای ارزیابی معلمان از

آموختههای دانشآموزان و عمدتاً در قالب ارزشیابیهای پایانی بسیار دشوار میشود و خودارزیابی ،همتا
ارزیابی (ارزیابی همکالسیها) و ارزیابیهای مستمر و در حین تدریس كارآمدتر و اثربخشتر میشوند.
برنامه درسی ،دو سطح «چگونگی تدوین اهداف آموزشی و تربیتی» و «چگونگی تأمین این اهداف»
را برنامهریزی میکند .در سطح تأمین اهدافِ برنامه ،تکلیف دو پرسش را مشخص میکنیم؛ 1ـ چه
محتوایی را آموزش دهیم؟ 2ـ چگونه این محتوا را آموزش دهیم؟
در شرایط فراگیری ویروس کووید  19که برای آن دو وضعیت زرد و قرمز قابل تصور است ،سطح دوم
یعنی شرایط تأمین اهداف برنامههای درسی دچار تغییر میشود .از اینرو محتواهای آموزشی و شیوه
سازماندهی آنها از جمله وسایل تأمین اهدافاند که نیازمند تغییرند؛ ولی فوریت و اضطرار موقعیت و
زمانبر بودن طراحی محتوا امکان تغییر در محتواهای درسی و متناسبسازی آنها را در کوتاهمدت
دشوار میسازد .به همین دلیل در این زمان کوتاه( ،از نظر گزینش محتوا و سازماندهی آن) صرفاً تنازل
کمی و کاهش حجم محتواهای درسی آن هم فقط برای وضعیت قرمز امکانپذیر است .پس بنا به
ّ
ضرورت ،بیشترین تغییرات و متناسبسازیها باید در چگونگی آموزش محتواهای موجود اتفاق افتد.
در شرایط جدید ،همسویی و یگانگی رسانههای آموزشی ،روشهای یاددهی ـ یادگیری و ارزشیابی
بهعنوان سه عنصر اساسی یاددهی ـ یادگیری ضروری خواهد بود ،زیرا تداوم روال سابق كه بر فهمهای
چندگانه و تفكیكی از این سه عنصر اساسی یاددهی ـ یادگیری استوار بود ،نامقدور میشود؛ مگر اینكه
به حداقلهای نازلی از مطلوبهای تربیت و یادگیری بسنده كنیم .از اینرو باید تالش كرد تا تغییرات
الزم در این سه عنصر اساسی یاددهی ـ یادگیری را برای متناسبسازی با شرایط آموزش از راه دور
شناسایی كرد و داللتهای آن را برای تمامی مخاطبان برنامه درسی و عوامل مؤثر در امر آموزش و
تربیت ،استنباط و استخراج و در قالب توصیههای آموزشی و تربیتی ترویج کرد.

1ـ راهبردها و راهکارهای سهگانه

1ـ1ـ تحول در استفاده از رسانههای آموزشی
در سالهای نه چندان دور ،رسانهها را وسایل كمك آموزشی سمعی و بصری مینامیدند و چه بسا
هنوز كسانی باشند كه چنین تصوری از رسانهها دارند .رسانه ها برای برقراری ارتباط مؤثر در امر
یاددهی ـ یادگیری الزم و ضروری بهشمار میآیند .اكنون رسانههای آموزشی جزئی تفكیك ناپذیر از
فرایند یاددهی ـ یادگیری هستند .آنها دیگر وسایلی در حمایت از آموزش نیستند ،بلكه خود نیز حاوی
پیامها و محتواهای آموزشی و تربیتی محسوب میشوند و حتی به نسبتهای متفاوتی تأثیری بیش
از آنچه كه از پیامها و محتواهای آموزشی به تنهایی انتظار داریم ،بر روی افراد میگذارند .رسانه به
كلیۀ امكاناتی گفته میشود كه میتوانند شرایطی را به وجود آورند كه تحت آن شرایط ،دانشآموزان
قادرند اطالعات ،رفتارها و مهارتهای جدیدی را با درك كامل به دست آورند .آنچه مهم است این
است كه كدام رسانهها در چه شكلی و در چه زمانی میتوانند برای ایجاد بهترین و دست اولترین
تجربهها مؤثر واقع شوند .تجارب مختلف و گوناگون نشان داده است كه استفاده از رسانهها در میزان
یادگیری دانشآموزان اثر میگذارد و از طرف دیگر از طول زمان الزم برای آموزش می كاهد .شناخت
رسانهها و چگونگی كاربرد هریك از آنها از مهمترین عوامل موفقیت در استفاده و بهرهگیری صحیح از
آنهاست .البته این شناخت باید با روشهای یاددهی ـ یادگیری همراه باشد .آشنایی با انواع رسانهها راه
را به سوی بهرهبرداری ثمربخش از آنها هموار مینماید .رسانههای آموزشی ویژگیهای متفاوتی دارند
و این وظیفۀ معلم است تا با آگاهی از آنچه كه در دسترس دارد ،نوع یا انواعی را كه متناسب با نیازها
و موقعیت دانشآموزان اوست ،برگزیند.
این دوران را باید فرصت آشنایی كامل با رسانههای آموزشی و چگونگی استفادۀ كارآمد از آنها دانست
و در كنار شناخت و کاربست دقیق روشهای فعال یاددهی ـ یادگیری غنیمت شمرد .به ویژه معلمان
و دبیران ارجمند نباید این فرصت كم نظیر را از دست بدهند.
در شرایط آموزش از راه دور ذیل استفاده از رسانههای آموزشی ،ف ّناوریهای ارتباطی اهمیت بیشتری
مییابند و توان استفادۀ بهتر از آنها ضروریتر میشود .در شرایط آموزش از راه دور فناوریهای ارتباطی
تنها راه ارتباط معلم و دانشآموز و دانشآموزان با یكدیگرند و بهعبارتی یاددهی ـ یادگیری بدون این
جدی بگیریم و
نوع رسانهها امكانپذیر نیست .این الزام باعث میشود تا ما نسبت رسانه و آموزش را ّ

از این رهگذر شناخت عمیقتری بهدست آوریم .البته این نسبت پیش از این نیز صادق بود ولی برای
ما آشكار نشده بود .عوامل مؤثر در تربیت باید شناخت ف ّناوریهای ارتباطی را ذیل رسانههای آموزشی
معنا و جستوجو کنند و رسانههای آموزشی را نیز همراه روشهای یاددهی ـ یادگیری و ارزشیابی
ذیل معنای تربیت و نظام معنایی آن بازخوانی و باز تعریف کنند.
برای شناخت اجمالی ،انواع فناوریهای ارتباطی در جدول زیر خالصه شده است.

نوع ارتباط

برخط همزمان

بستر

سامانۀ

سختافزار

اینترنت

کالس

رایانه و

Sky room, adobe

تلفن همراه

connect, big

اشتراکگذاری منابع و اطالعات /مرور و ارزیابی مطالب آموزشی/

bluebutton & Web

بحث گروهی /مشاهدۀ فیلم و فایل صوتی بهصورت برخط/

conference

مدیریت حضور و غیاب کاربران /وجود راهنما برای بهکارگیری

اینترنت

جلسات

اینترنت

(پلتفرم) پیشنهادی مورد نیاز

رایانه و
تلفن همراه

نرمافزار مورد نیاز

امکانات
تبادل پیامبین کاربران /ایجاد ارتباط و تعامل دوطرفه/

 Skype, WhatsApp,تبادل پیامبین کاربران /اشتراکگذاری منابع و اطالعات/
& video chat

مرور و ارزیابی مطالب آموزشی /بحث گروهی /مشاهدۀ فیلم

instagram

و فایل صوتی بهصورت برخط /بهروزرسانی محتوا /وجود
راهنما برای بهکارگیری

برخط غیرهمزمان

اینترنت

گفتوگوی

رایانه و

متنی

تلفن همراه

CMS

رایانه و

Chat room

تبادل پیام بین کاربران /ایجاد ارتباط و تعامل دوطرفه/
پرسش و پاسخ بین کاربران /وجود راهنما برای بهکارگیری

شبکههای آموزشی مانند امکان جستوجوی ساده و پیشرفته روی محتوا /امکان

تلفن همراه رشد ،آپارات و پادکست ثبت و مشاهدۀ کلیه وقایع سیستم برای کاربر /امکان
و تلویزیون اینترنتی

تبادل و انتشار و انتقال انواع محتوا (صوت ،تصویر ،متن و
چندرسانهای) /بهرهمندی کلیه فراگیران از منابع و مدرسان
بهصورت یکسان /وجود راهنما برای بهکارگیری

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
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& LMS

رایانه و

LCMS

تلفن همراه

شبکههای

رایانه و

اجتماعی

تلفن همراه

گفتوگوی

رایانه و

متنی

تلفن همراه

نرمافزارهای

رایانه و

کاربردی

تلفن همراه

اینترنت

IOT

رایانه و

امواج

انتشار

رادیویی

سیگنال

پیام بهصورت گروهی برای مخاطبان خاص یا عام /قدرت

ویدیویی

بزرگنمایی و توانایی پخش تصاویر بهصورت سهبعدی با

اینترنت

Moodle

قابلیت تطبیق سرعت پخش با پهنای باند اینترنت /نمایش
موقعیت کاربر در نقشۀ آموزشی سامانه  /استفاده از تقویم
شمسی /امکان مدیریت حضور و غیاب کاربران /امکان
جستوجوی ساده و پیشرفته بر روی محتوا /قابلیت ایجاد
ارتباط و تعامل دوطرفه /امکان انجام فعالیتهای یادگیری
بهصورت گروهی و مشارکتی /امکان ثبت و مشاهدۀ کلیۀ
وقایع سیستم برای کاربر /امکان تبادل ،انتشار و انتقال انواع
محتوا (صوت ،تصویر ،متن و چندرسانهای) /امکان احراز هویت
کاربران /امکان دسترسی از طریق پنلهای کاربری متفاوت و
سطوح دسترسی متنوع /وجود راهنما برای بهکارگیری

برخط غیرهمزمان
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اینترنت

شاد

امکان تبادل ،انتشار و انتقال انواع محتوا (صوت ،تصویر ،متن
و چندرسانهای) /تبادل پیامبین کاربران /اشتراکگذاری منابع
و اطالعات /مرور و ارزیابی مطالب آموزشی /بحث و گفتوگو/
مشاهدۀ فیلم و فایل صوتی بهصورت برخط /مدیریت حضور
و غیاب کاربران /وجود راهنما برای بهکارگیری

اینترنت

Forum & email

تبادل با محتواهای متنی /پیگیری پیشرفت دانشآموزان/
قابلیت ذخیرهسازی و استفاده از مطالب در هر زمان و
بهصورت نامحدود /وجود راهنما برای بهکارگیری

اینترنت

Duolingo & Oxin

 channelو بازیهای
آموزشی Persian

تعامل با محتواهای متنی /مرور و ارزیابی مطالب آموزشی/
مشاهدۀ متن ،فیلم و فایل صوتی /ارائۀ تکالیف و تمرینات
به منظور توسعه و تعمیق یادگیری /ارائۀ تمرینات فردی
و گروهی /وجود راهنما برای بهکارگیری

 Navigation & smartانتقال اطالعات و محتوا

تلفن همراه

devices

تلویزیون

شبکه آموزش

ضبط و ذخیره سازی محتوای صوتی و تصویری /انتشار

برون خط همزمان

استفاده از عینکهای پالریزه /دسترسی سریع و آسان به
آرشیو برنامهها /امکان سفارشسازی /تعامل یکسویه یا
دوسویه با مخاطبان /وجود راهنما برای بهکارگیری
امواج

انتشار

رادیویی

سیگنال

سریع و آسان به آرشیو برنامه ها/انتشار پیام به صورت

صوتی

گروهی برای مخاطبان خاص یا عام /تعامل یکسویه یا

رادیو

کانالهای رادیویی

ضبط و ذخیرهسازی محتوای صوتی و تصویری/دسترسی

دوسویه با مخاطبان /وجود راهنما برای بهکارگیری
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برون خط غیرهمزمان

غیرالکترونیکی

شبکۀ

وسایل

پستی

نقلیه

الکترونیکی نرمافزارهای
آموزشی

پست پیشتاز ،سفارشی بازیابی اطالعات مرسوالت /انتشار وارسال اطالعات بهصورت
و…

فردی یا گروهی /وجود راهنما برای بهکارگیری

رایانه و

انواع دیکشنری

امکان تمرین و تکرار و بهکارگیری مجدد /ذخیرهسازی و

تلفن همراه

دایرهالمعارف،
و 

بازیابی اطالعات /امکان برقراری تعامل با مخاطب /وجود

نرمافزارهای آموزشی

راهنما برای بهکارگیری

برخی از کاربردهای ف ّناوریهای اطالعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری به این شرحاند:
ـ اینترنت مانند دیگر راههای ارتباطی ،راه را برای انتقال و دیگر تعامالت فرهنگی و اجتماعی نمیبندد،
بلکه یادگیرندگان  هنگام حضور در شبکه های اینترنتی ،کوله باری از تجربه های فرهنگی ،علمی و
اجتماعی را به همراه میآورند.
ـ فناوریهای اطالعات ،مدعی از بین بردن قرابت فیزیکی و دانش موقعیتی نیستند؛ بلکه فضا را برای
تسهیل ارتباط و تعامل مراکز تولید و انتقال دانش فراهم میآورند (کم کردن فاصلهها از نظر زمان
و مکان) .در شرایط کنونی و در آینده ،عالوه بر چاپ و ارتباطات صوتی و تصویری ،نظامهای نوین
اطالعرسانی ،دسترسی و استفاده از انواع دادهها در حجم باال و سرعت بسیار را فراهم کرده است.
ـ کمک به ایجاد کتابخانههای دیجیتال و قابل دسترس کردن آن خارج از محدودیتهای زمانی و
مکانی ،در عمل امکان بزرگی را پیش روی مدارس ،دانشگاهها ،یادگیرندگان و معلمان قرار داده است.
ـ شبکههای نوین اطالعاتی ،زمینهها و گزینههای بیشتری در زمینۀ خدمات علمی ،آموزشی و پژوهشی
برای یادگیرندگان بهوجود آوردهاند و از این طریق ،چشمانداز واقعبینانهتری برای رونق بخشیدن،
جذابتر کردن و متنوع کردن آموزش و یادگیری فراهم آمده است.
ـ دایرةالمعارفهای الکترونیکی و وبسایتهای علمی ،آموزشی و پژوهشی از جمله منابعی هستند
که میتوانند هم برای معلم و هم برای یادگیرنده یک فرصت ذیقیمت در جهت غنا بخشیدن به
اطالعات علمی آنان باشد .امروزه میلیونها نفر از دانشآموزان و دانشجویان ،بخشی از دانش و یافتهها
و آموختههای خود را از طریق مراجعه به سایتها بهدست میآورند و از این طریق با دیگر معلمان و
استادان و منابع علمی جهان تبادل اطالعات دارند.
ـ ف ّناوریهای اطالعات و ارتباطات وسیلهای برای دسترسی و افزایش سواد معلمان خارج از ساختارهای
آکادمیک و محیط درسی شده است و معلومات حرفهای بسیاری به دست اندرکاران مدارس هدیه میکند.
ـ ایجاد شبکههای درون مدرسهای موجب در دسترس قرار گرفتن منابع علمی بهصورت رایگان ،تشویق
بهمشارکت در فرایند یادگیری و ارتقای سطح خدمات آموزش و پژوهش در مدرسه و تعامل و ارتباط
دانشآموزان با تک تک معلمان و مربیان میشود.
ـ ف ّناوریهای اطالعات و ارتباطات یکی از زمینهها و عوامل مهم توسعه و بهبود رابطۀ میان مدرسه،
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خانواده و دانشآموزان بهشمار میروند و نویدبخش پیوند بیشتر و همکاری متقابل این سه رکن در
آموزش و پژوهش هستند( .ابراهیمآبادی)75:1389 .
در شرایط عالمگیری ویروس کووید  19دانشآموزان و معلمان فرصتهایی برای آموزش و یادگیری
از راه دور در اختیار دارند .یادگیری از راه دور به دانشآموزان این امکان را میدهد که دستورالعمل
معلم خود را در خارج از کالس فیزیکی ادامه دهند و دور از همساالنشان آن را دنبال کنند .دورههای
نوین آموزش از راه دور از نظامهای مبتنی بر وب استفاده میکنند که شامل مطالب و مواد خواندنی
دیجیتالی ،پادکستها (جلسات ضبط شده برای گوش دادن یا مشاهده در اوقات فراغت دانشآموزان
است) ،نامه های الکترونیکی ،انجمنهای بحث و گفتوگو ،اتاقهای گپ زدن( در فضای مجازی)،
و قابلیت آزمون گرفتن در کالسهای مجازی (شبیه سازی رایانهای) است .با اینکه اکثر سیستمها
معموالً ناهمزمان هستند و به دانشآموزان ،هر زمان که بخواهند ،امکان دسترسی به اکثر ویژگیها
را میدهند ،از ف ّناوریهای همزمان ،شامل فیلم زنده ،نوار صوتی و دسترسی به مستندات الکترونیکی
به اشتراک گذاشته شده در زمانهای تعیین شده ،نیز استفاده میشود .یادگیری تحت این شرایط را
میتوان یادگیری مبتنی بر فناوری پیشرفته نامید .هدف از یادگیری مبتنی بر فناوری پیشرفته ،فراهم
کردن نوآوری اجتماعی ـ فنی است که در عمل یادگیری برای یک فرد به روشی مستقل از زمان و
مکان یادگیری و پیشرفت یادگیری میباشد که باعث افزایش کارآیی و اثربخشی یادگیری میشود.
بنابراین ،یادگیری مبتنی بر ف ّناوری پیشرفته را میتوان نوعی از یادگیری دانست که ابزارهای ف ّناوری
پیشرفته پشتیبان آن محسوب میشوند .در کنار رشد یادگیری از راه دور در مؤسسات مدرن ،خدمات
آموزشی مبتنی بر وب یا خدمات آموزشی تسهیل شدۀ شخصی ،از جمله یادگیری برخط (آنالین) پدید
آمده است .یادگیری برخط اصطالحی است که برای توصیف دورههای از راه دور یا مکاتبهای استفاده
میشود که از طریق اینترنت ارائه میشوند .این موضوع یک تغییر عظیم در نظام آموزش ایجاد میکند
و برای هر کس که میخواهد چیزی یاد بگیرد ،فرصتهای بزرگی را فراهم میکند ،و راهی را که ما
در سراسر جهان ،از طریق آن دانش را به دانشآموزان ارائه و منتقل میکنیم ،تغییر داده است (نورمن،
 )2016میتوان گفت استفادۀ ایمن ،اخالقی ،مسئوالنه و آگاهانه از ف ّناوری از لوازم ضروری زندگی
در جامعۀ امروزی است که طیف وسیعی از مهارتها و سوادهایی همچون ،سالمتی و ایمنی اینترنت،
حریم خصوصی و امنیت ،مهارتهای ارتباطی و تعامل سواد اطالعاتی را شامل میشود.
در محیطهای یادگیری غنی شده که با ف ّناوری ،یادگیری با دانش پیوند میخورد .حاصل فرایندی است
که طی آن یادگیرنده از درک منابع و فهم ساختار دانش مرتبط با یادگیری شروع میکند و بهتدریج
در محتوای دانش کلیدی بهخبرگی میرسد ،بهطوری که میتواند بر کل دانش آموخته شده در دورۀ
زمانی مشخص ،بهمهارت و تسلط برسد( .هوانگ ،و همکاران .)2013 ،امروزه دانشآموزان زیادی در سن
نوجوانی و جوانی به ف ّناوری دسترسی دارند .برای حفظ سالمتی و امنیت دانشآموزان ،برای آنها مهم
است که نحوه استفاده از ف ّناوری با مسئولیتپذیری را بیاموزند .در زمانی که کالس درس در مدرسه
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برگزار نمیشود میتوانیم در کنار یادگیری مدرسهای ،استفادۀ متعهدانه و مسئوالنه از ف ّناوریهای
ارتباطی را آموزش دهیم و تمرین کنیم.

1ـ2ـ تحول در روشهای یاددهی ـ یادگیری
در سنت آموزشی رایج ،استفاده از روشهای ف ّعال یاددهی ـ یادگیری با بسنده كردن به حداقلها،
یك توصیۀ آموزشی صرف تلقی میشد ،ولی با تغییر شرایط آشکار شد كه استفاده از روشهای ف ّعال
یاددهی ـ یادگیری امری واجب و ضرورتی اجتنابناپذیر است ،زیرا در این شرایط سایر روشها اثربخش
و کارآمد نیستند.
1ـ2ـ1ـ روشهای یاددهی ـ یادگیری ف ّعال

یادگیری ف ّعال ،روشی است که در آن دانشآموزان به طور ف ّعال در فرایند یادگیری درگیر میشوند؛ بسته
به درگیری دانشآموز ،یادگیری فعال سطوح مختلفی دارد .هر روش آموزشی که دانشآموزان را در فرایند
یادگیری درگیر میکند ،یادگیری ف ّعال محسوب میشود .بهطور خالصه ،یادگیری ف ّعال ،فرصتی فراهم
می كند تا دانشآموزان فعالیتهای یادگیری معنادار انجام دهند و در مورد آنچه انجام میدهند ،فکر کنند.
به عبارت دیگر در یادگیری ف ّعال دانشآموز فرصت و توان مدیریت یادگیری خود را بهدست میآورد .از
موانع یادگیری ف ّعال میتوان به الگوهای برنامهریزی برنامهریزان و سنتهای آموزشی معلمان و سبك های
یادگیری دانشآموزان كه البته به یكدیگر وابستهاند ،اشاره كرد.
روشهای ف ّعال به ویژه بر این اصل اتكا می كنند كه یادگیری فعالیتی است كه از دانشآموز سر میزند؛
یعنی دانشآموز یادگیرنده است و ادراكات جدید خود را برای همخوان كردن آنها با ساختهای شناختی
فعلی تغییر میدهد و با این فرایند ،یادگیری برای او امری معنادار میشود .یادگیری معنادار مبتنی بر
مهارتهای تفكر همانند تحقیق ،مباحثه و استدالل منطقی است و مهمتر از آن در سطحی متفاوت
و مبتنی بر مهارتهای فراشناختی امكانپذیر میشود و از این رو فرایندی خودگردان ،خودفرمان،
خودتنظیمگر و خود راهبر است.
ا ّما یادگیرنده شدن دانشآموز امری تعاملی است و گفت و شنود درونی دانشآموز جز در بستری
تعاملی توسعه نمییابد ،از اینرو عمدۀ روشهای ف ّعال یادگیری به یادگیری تعاملی توجه ویژه دارند،
بهعبارت دیگر دانشآموزان در روشهای تعاملی ،روشهای یادگرفتن را نیز میآموزند .یادگیری مبتنی
بر همیاری از یادگیریهای انفرادی و رقابتی برترند ،مهارتهای مهم زندگی نظیر سخن گفتن ،گوش
دادن ،استدالل و حل مسئله از طریق تجارب تعاملی امكانپذیر میشوند ،اعتماد به نفس دانشآموزان
در روشهای تعاملی افزوده میشود و انگیزش و رضایت درونی آنها در تعامل با دیگران بیشتر میگردد
تا جایی که آنها از تشویقهای معلم بی نیاز میشوند ،پذیرش اجتماعی آنها افزایش مییابد و استفاده
از گروههای كوچك به دوست داشتن سایر دانشآموزان ،معلم و مدرسه میانجامد.
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بنابراین وجه تعاملی(تعامل با دیگران :گفت و شنود با دیگران) و وجه فراشناختی (تعامل با خویشتن:
گفت و شنود با خویشتن) نقش مهمی در شکلگیری و شکلدهی روشهای فعال یادگیری دارد .اكنون
باید دید در شرایط آموزش غیرحضوری با این دو وجه چگونه برخورد کنیم.
شاید روشهای تعاملی تا حدودی دچار قبض میشوند؛ ولی این امر هرگز به معنای عدم امكان استفاده
از این روشها نیست و حتیالمقدور باید تعامل دانشآموزان با اعضای خانواده ،تعامل دانشآموزان با
یكدیگر و تعامل آنان با معلم و اولیای مدرسه را مورد مداقه و توجه جدی قرار داد و برای آن برنامهریزی
كرد و با اهتمام كامل برای اجرای آن اقدام كرد.
فهرستی از روشهای یاددهی ـ یادگیری ف ّعال به این شرح است كه البته هر كسی بر اساس بضاعت علمی
و آموزشی خود میتواند تشخیص دهد که كدام یك از این روشها برای آموزش از راه دور قابل اجرا و
اثربخش است که گفتهاند کار معلم در استفاده از روشهای مختلف تدریس همچون کار نقاش در استفاده
از رنگهاست .همانطور که یک نقاش برای ترسیم و خلق یک تابلوی نقاشی از رنگهای مختلف استفاده
میکند و هرگاه الزم باشد آنها را در هم میآمیزد تا اثر هنری خود را به بهترین شکل بهوجود آورد ،یک
معلم نیز هنگام ارائۀ درس ،با تشخیص موقعیت ،روشها و فنون مناسب را انتخاب میکند .ذکر این نکته
مهم است که روشهای ف ّعال یاددهی ـ یادگیری برای کاربست در آموزش از راه دور قابلیتهایی دارند.
یادگیری معكوس( وارون) :این راهبرد ،یادگیری را به دانشآموز میسپارد و به معلم این امکان را
میدهد که یادگیری تکتک دانشآموزان را با توجه به نیازهای فردی آنها تسهیل کند .این روش از دو
جزء تشکیل شده است؛ فعالیتهای یادگیری و تعامل گروهی در کالس درس و آموزش انفرادی خارج از
کالس .در یادگیری معکوس استفاده از تدریس و ارائه معلم به خانه قبل از کالس درس منتقل میشود .و
بخشی از فعالیتهای دانشآموزان که معموالً بعد از کالس درس و در خانه انجام میشد ،به کالس درس
منتقل میشود.

پروژه :یادگیری مبتنی بر پروژه که در زمینه مسائل معتبر صورت میگیرد ،در طول زمان ادامه
دارد ،و دانش بسیاری را از موضوعات مختلف به ارمغان میآورد .یادگیری مبتنی بر پروژه ،اگر به
درستی پیادهسازی و پشتیبانی شود ،به دانشآموزان کمک میکند تا مهارتهای مهم از جمله خالقیت،
همکاری ،و رهبری و درگیر شدن آنها را در مشکالت پیچیدۀ جهان ُرشد و توسعه دهند و به آنها کمک
میکند انتظارات تفكر نقادانه را برآورده کنند.
اكتشافی :یادگیری اکتشافی فرایندی است که دانشآموز با راهنمایی معلم ،اصل یا قانونی را کشف
و مسئلهای را حل میکند .در این روش معلم با طرح سؤاالت مناسب ،جوابهای نادرست دانشآموزان
را به سمت جوابهای درست هدایت میکند .معلم باید کالس را در جهت صحیح و مسیر معینی حفظ
کند؛ بهطوریکه از حالت کاوش و پویایی دانشآموزان کاسته نشود.

همیاری یا یادگیری مشارکتی :مبنای این روش استفادۀ آموزشی از فعالیت گروهی و مشارکت
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همۀ اعضای گروه استوار است ،بهطوریکه دانشآموزان با هم کار میکنند تا یادگیری خودشان و
یکدیگر را به حداکثر برسانند .در موقعیتهای یادگیری مشاركتی یک وجه مهم وجود دارد و آن هم
وابستگی مثبت بین دانشآموزان برای دستیابی به هدف است؛ دانشآموزان درک میکنند که اگر و
فقط اگر دیگران بتوانند به اهداف یادگیری خود برسند ،آنها نیز به اهدافشان میرسند.

گروههای کوچک :در این روش دانشآموزان کالس به گروههای کوچک تقسیم میشوند و هریک
مستق ً
ال به فعالیت یادگیری میپردازند .در چنین موقعیتی معلم انتقالدهندۀ دانش نیست ،بلکه نقش
هماهنگکنندۀ فعالیتها را برعهده دارد .در گروههای کوچک هر یک از دانشآموزان میتوانند نقش
فعالی بپذیرند .گروههای کوچک به شکلهای مختلفی میتوانند فعالیت کنند .بهعنوان مثال ،همۀ
گروهها میتوانند فعالیت مشترکی داشته باشند و یا اینکه هر گروهی فعالیت ویژهای را ،متفاوت از
سایر گروهها انجام دهد.

مطالعه مستقل (انفرادی) :این یادگیری فرایندی است که جنبۀ انفرادی دارد و در درون فرد انجام
میشود .معموالً نتایج یادگیری را با تغییراتی که در رفتار انسان بهوجود میآید اندازهگیری میکنند.
علیرغم این حقیقت که یادگیری امری است فردی ،بسیاری از موقعیتها که در مدرسه تدارک دیده
میشود ،بیشتر متوجه گروه است تا فرد.
كنفرانس یا تدریس به دیگران :این روش بر این اساس مبتنی است كه عمیقترین سطح فهم،
زمانی اتفاق می افتد كه بخواهیم چیزی را كه میدانیم ،به دیگران آموزش دهیم .تقویت راهبری
دانشآموزان با واگذاری تدریس برخی از درسها به آنها و گماشتن آنها بهعنوان هدایت كننده بحثها
و تعیین تكالیف مشاركتی و  ...از اهداف این روش است.
فن تمرین :تمرین ،یکی از فنونی است که از دیرباز در امر آموختن بهکار میرفته است .امروزه که
هدفهای آموزشی و تربیتی در قالب شایستگیها ارائه میگردد ،مسئولیت معلم در دادن تمرین های
مناسب به دانشآموزان خطیرتر است.

پرسش و پاسخ :این روش ،فنی است که میتواند در تمام روشهای تدریس و فعالیتهای آموزشی
بهکار رود .بهویژه ،هنگامی که معلم میخواهد دانشآموز را به تفکر دربارۀ مفهومی جدید یا بیان مطلبی
که آموخته شده است ،تشویق کند .این فن ،ممکن است برای مرور کردن مطالبی که قب ً
ال تدریس شده
است ،مفید باشد یا وسیلۀ مناسبی برای ارزشیابی میزان درک دانشآموز از مفاهیم مورد نظر باشد.
حل مسئله« :حل مسئله» فرایندی است برای کشف توالی و ترتیب صحیح راههایی که به یک
هدف یا یک راهحل منتهی میشود .در موقعیتی که انسان با مسئلهای روبهرو میشود باید بر موانع
یا مشکالتی که بر سر راه رسیدن به هدف وجود دارد ،غلبه کند .عامل اصلی در حل مسئله ،عبارت
است از کاربرد دانش و تجربۀ قبلی فرد برای رسیدن به راهحل و پاسخی که پیش از آن برای انسان
ناشناس بوده است.
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مباحثه :یکی از کهنترین روشهایی است که در طول تاریخ تعلیم و تربیت به کار رفته است .روش
سقراطی مشهورترین آنهاست .صورتهای دیگر آن به این شرح است .بحثی که معلم آن را هدایت
میکند ،بحث آزاد و بحث گروهی.

بحث گروهی :گفتوگویی است سنجیده و منظم دربارۀ موضوعی که مورد عالقۀ مشترک افراد
شرکتکننده میباشد .قاعدتاً بحث گروهی را یک نفر به نام رهبر گروه اداره میکند .بحث گروهی
روشی است که به افراد فرصت میدهد تا نظرات ،عقاید و تجربیات خود را با دیگران در میان بگذارند.
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بازدید علمی یا فعالیت تجربی خارج از کالس :بازدید علمی کاری است عملی که بیرون از
کالس ،آزمایشگاه یا کتابخانه صورت میگیرد و شامل مطالعات مستقیم و دست اول دربارۀ یک مسئله،
جمعآوری اطالعات از طریق مشاهده ،پرسشنامه ،مصاحبه ،اندازهگیری ،نمونهبرداری و  ...است.
1ـ2ـ2ـ روشهای یاددهی ـ یادگیری مبتنی بر فراشناخت (چگونه روشهای ف ّعال یاددهی ـ
یادگیری را ارتقا دهیم؟)
بدون شك در شرایطی که اجتماع یادگیری در مدرسه شکل نمیگیرد و آموزش بهصورت غیرحضوری
است توجه به رشد و توسعۀ مهارت های فراشناختی برای شكل دادن به یادگیری ف ّعال ،ضرورتی
انكارناپذیر است .به عبارت دیگر تنها از این مسیر است كه میتوان امیدوار بود كه آموزش در خانه
بهمعنای توقف تربیت مدرسهای نباشد .آنچه میتواند مسیر تحقق اهداف تربیتی را به شیوۀ قاطع
پیشبینیپذیر سازد ،محور قرار دادن مهارتهای فراشناختی است .چه بسا تربیت مدرسهای ما تاكنون
نتوانسته باشد مهارتهای فراشناختی را برای یادگیری فعال در دانشآموزان ایجاد کند و در این شرایط
همۀ عوامل مؤثر در تربیت باید اهتمام خود را برای توسعۀ این مهارتها و شكل  دادن به یادگیری ف ّعال
به كارگیرند .به عبارت دیگر مسیر درست مداخله و مشاركت خانوادهها ،دبیران و مدیران مدرسه ،كمك 
به توسعه مهارتهای فراشناختی است .شاید چنین بهنظر برسد كه وقتی تربیت مدرسهای در شرایط
آموزش چهره به چهره نتواند چنین مهارتهایی را فراهم كند ،آیا مطالبۀ این نقش از آنان در شرایط
مجازی امری بیجا و تكلیف ماالیطاق نیست .پاسخ این است كه تفاوت قضیه اتفاقاً در همین شرایط
جدید است .از آنجا كه دسترسی مستقیم دانشآموز و معلم و مدرسه به یكدیگر با موانعی مواجه شده
است ،فرصتی فراهم میگردد تا دانشآموزان خود به این نتیجه برسند كه برخی از مسئولیتهای
یادگیری را خود به دوش بگیرند و معلمان نیز از انتقال بسیاری از آموختهها به دانشآموزان خودداری
كنند .به عبارتی در سنتهای آموزشی سابق ،مدیریت یادگیری در اختیار معلم بود و اینك با پرورش
مهارتهای فراشناختی مدیریت یادگیری توسط دانشآموز انجام میشود .عمدۀ مهارتهای فراشناختی
عبارتاند از :خود ـ برنامهریزی ( plan.ـ  )selfخود ـ نظارتی ( monitoringـ  )selfخود ـ ارزشیابی
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( assessmentـ  )selfخود ـ بازاندیشی ( reflectionـ  )selfو خود ـ تنظیمی ( regulationـ .)self
فراشناخت عبارت است از آگاهی فرد بر نظام شناختی خود و كنترل و هدایت آن .اگر شناخت و تفكر
را مترادف بگیریم« .فراشناخت» آگاهی بر جریان تفكر و كنترل و هدایت آن خواهد بود .اگر شناخت
شامل دریافت ،پردازش ،نگهداری و انتقال اطالعات است ،فراشناخت فعالیتی است كه كنشهای مربوط
به چهار عنصر یادشده را در برمیگیرد و بر آنها نظارت دارد .در این روش ابتدا دانشآموزان را به
دریافت ،پردازش و نگهداری و انتقال درست اطالعات دعوت می كنیم و سپس آنها را ترغیب می كنیم
تا فعالیتهای ذهنی خود را بازنگری و اصالح کنند .تشویق به اندیشیدن و پرورش مهارت فكر كردن و
تعمیم یافتههای حاصل از تفكر به موقعیتهای متنوع و متعدد ،از اهداف این راهبرد فراشناختی است.
برای نمونه خودارزیابی یكی از مهارت های فراشناختی است .دانش آموزان در هر جلسه خود را با
معیارهایی که معلم تعیین میکند یا در سطحی باالتر با معیارهایی كه خودشان تعیین می كنند ،ارزیابی
میکنند .دانشآموزان بهصورت خودخوان محتوای دروس را مطالعه میکنند و بر عملكرد خود نظارت
میکنند .دانشآموزان در هر درس مفاهیم و مهارتهای اساسی و انتظارات یادگیری و معیارهای ارزیابی
پیرامون آنها را مشخص میکنند و در هر كالس آموزش غیرحضوری ،خود و شایستگیهای خود را
براساس معیارهای تعیینشده ارزیابی می كنند و بازخوردی از این توانایی و شایستگی را به معلمان،
هم كالسیها و والدین خود ارائه می كنند.
یادگیری مهارتهای فراشناختی کاری تدریجی و نیازمند تالش و پشتکار مداوم است و میتواند برای
برخی از دانشآموزان چالشها و اضطرابهایی ایجاد کند از اینرو معلمان و خانوادهها باید آنها را
هدایت و حمایت کنند.

1ـ 3ـ تحول درارزشیابی :ضرورت ارتقای منزلت ارزشیابی و تأكید بر ارزشیابی
به مثابه یاددهی ـ یادگیری
ارزشیابی فرایندی منظم برای تعیین و تشخیص میزان پیشرفت یادگیرندگان در رسیدن به اهداف
آموزشی است .منظور از فرایند منظم آن است که ارزشیابی باید طبق برنامه و روال منظم انجام گیرد .از
این رو مشاهدات بینظم و ترتیب از رفتار دانشآموزان را نمیتوان ارزشیابی نامید .مقصود از گنجاندن
«اهداف آموزشی» در تعریف ،آن است که در ارزشیابی ،اهداف آموزشی حتماً باید از پیش تعیین
شده باشند و به فراخور در دسترس تمامی مخاطبان قرار گیرند و ارزشیابی براساس آنها صورت گیرد.
فرایند یاددهی ـ یادگیری و ارزشیابی را باید با هم برنامهریزی كرد و درنظر گرفت .فرایند یاددهی ـ
یادگیری بدون ارزشیابی و بازخورد ،امری عقیم و ناکام است .معلمی که به جایگاه ارزشیابی ،اعتقادی
ندارد ،درس را برای آموختن دانشآموزان ارائه نمیکند ،بلکه به زعم خود وظیفهاش را انجام میدهد
و به پیامدهای آن چندان نمیاندیشد .ارزشیابی ،جانمایه و مرکز هرگونه تصمیمگیری آموزشی است.
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ارزشیابی راه كسب اطمینان از معنادار بودن یادگیری است و برانگیختن دانشآموزان و انجام درست
فرایند یاددهی ـ یادگیری جز با ارزشیابی امکانپذیر نخواهد بود .بههمین دلیل برخی ارزشیابی را
مؤثرترین وسیله یادگیری دانستهاند و برخی دیگر ارزشیابی را پاشنۀ آشیل آموزش و پرورش میدانند.
نقش ارزشیابی ،نظارت بر تغییرات شناختی ،عاطفی و مهارتی دانشآموزان بهطور اخص و نظارت
بر كارایی سایر عناصر آموزش و پرورش از جمله ،اهداف ،برنامه ،روشها و رسانههای آموزشی است.
ارزشیابی وسیلهای برای هدایت مستمر یادگیری دانشآموزان و جهتدهی به فرایند آموزش و پرورش
است.
نتایج ارزشیابی به معلم امكان میدهد كه برنامه و روشهای تدریس خود را با نیازمندیها و
تواناییهای دانشآموزان هماهنگ سازد و در جهت بهبود كیفیت یادگیری آنان و تحقق اهداف آموزشی
گام بردارد .هر معلمی باید از ویژگیهای بدنی ،روانی ،اجتماعی ،عاطفی و همچنین عالیق ،تواناییها،
استعدادها ،نارساییها و آمادگی هریك از دانشآموزان و همچنین رابطۀ بین این ویژگیها و تأثیر آنها
در رفتار یادگیری هر دانشآموز به خوبی آگاه باشد .زیرا هر نوع تصمیم گیری آگاهانه از طرف معلم برای
برنامهریزی فعالیتهای درسی ،مستلزم این شناخت است .عدم آگاهی معلم از ویژگیها و دانستههای
دانشآموزان از مهمترین موانع ارتباط او با دانشآموزان است .برخی معتقدند معلم باید ارزشیابی خود
را مقدم بر ارزشیابی دانشآموزان قرار دهد .گاهى معلم نقش خود را که فراهم کردن موقعیت و امکانات
مناسب آموزشى و پرورشى و هدایت فعالیتهاى آموزشى دانشآموزان است ،فراموش مى کند و تنها
به انتقال مطالب علمى و اندازهگیرى آن مطالب ضبط شده توسط دانشآموزان به منظور عبور آنان
از کالسى به کالس دیگر مى پردازد ،درحالى که ارزشیابى همچون سایر فعالیتهاى آموزشى است و
جداى از زندگى دانشآموزان نیست .وظیفۀ همۀ معلمان است که ارزشیابى را از وجه ناآگاهانه بهشکل
آگاهانه درآورند و بدانند که ارزشیابی ،تنها براى صدور جواز عبور دانشآموز از یک کالس به کالس
دیگر نیست .در کنار ارزشیابى از پیشرفت تحصیلى دانشآموزان ،باید کارآیى معلمان در امر یاددهی ـ
یادگیری نیز ارزیابى شود و میزان موفقیت یا عدم موفقیت معلمان همراه با عوامل مؤثر در آن مشخص
شود و معلم باید پس از بررسى میزان پیشرفت تحصیلى دانشآموزان و تعیین عوامل مؤثر در آن ،براى 
رفع نواقص و اشکاالت موجود ،اقدامات الزم را به عمل آورد.
ارزشیابی دانشآموز ،اگر بهصورت مطلوب انجام گیرد ،مستقیماً در بهبود یادگیری دانشآموزان مؤثر
واقع میشود .ارزشیابی باید انگیزه دانشآموز را برای افزایش دقت و كوشش برای یادگیری بیفزاید.
نقاط قوت و ضعف او را در یادگیری به او بشناساند و به تقویت نقاط قوت و رفع نارساییهای تحصیلی
او كمك كند .ارزشیابی برای دانشآموز باید به مثابۀ هدایت تحصیلی و كشف و شناخت استعدادها و
قابلیتهای او به انتخاب رشته تحصیلی و شغلی دانشآموز كمك كند .ا ّما غلبۀ معیارهای شغلی ،اقتصادی
و ما ّدی بر ارزشیابیهای تحصیلی ،آسیبهای جبرانناپذیری برای نظام تعلیم و تربیت ایجاد میکند.
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ارزشیابی مورد استفادۀ برنامهریزان و مدیران آموزشی نیز قرار میگیرد .نتایج ارزشیابیای كه
معلمان انجام میدهند ،باید تجزیه و تحلیل شود و مورد استفاده برنامه ریزان آموزشی قرار گیرد.
مؤسسات پژوهشی نیز از طریق پژوهشهای گستردۀ كشوری برنامههای آموزشی را ارزشیابی می كنند.
ارتباط میان این سه منظر و سه سطح ارزشیابی و برقراری دیالكتیك آنها میتواند به توصیف و
تبیین ارزشیابی رایج در تربیت مدرسهای بپردازد و با نقد و بررسی روند جاری برای بهبود ارزشیابی
پیشنهادها و راهكارهای مناسب تجویز كند .ارزشیابی تنها راه مطمئن برای پاسخ به این پرسش است
که آیا فرایندهای آموزشی و تربیتی ما در بازتولید و تعالی ارزشهای اصیل فرهنگی و تمدنی ما موفق
عمل میکنند یا خیر.
ارزشیابی مفید و موفق ،میزان تحقق اهداف آموزشی را مشخص میکند ،مشکالت را تشخیص میدهد
و نقاط قوت و ضعف فرایند یاددهی ـ یادگیری را آشكار می كند و اطالعات دقیقی درباره آنچه که در
جریان هست و آنچه باید باشد ،فراهم میکند و مقاومت در مقابل تغییرات مثبت را به فعالیت سازنده
و مولد تبدیل میکند و با ایجاد انگیزه ،به مشارکت ف ّعال مخاطبان میانجامد .از این رو برای بهبود
ارزشیابی و رفع موانع آن باید ضرورت ارزشیابی تبیین و بر انجام صحیح آن تأكید شود و راهبردهای
ارزشیابی برای تمامی مخاطبان به ویژه معلمان تشریح گردد .نظارت بر ارزشیابی و هدایت عملكرد
معلمان در امر ارزشیابی ضروری است؛ یادداشت تجربههای ارزشیابی ،مشکالت ،عیوب و راهبردهای
آن باید به سنت آموزشی مدارس تبدیل گردد و از آنها برای دسترسی به راهبردی عام برای ارزشیابی
استفاده شود و از شیوههای متنوع و متكثر ارزشیابی استفاده شود.
ارزشیابی از مناظر مختلف به انواعی تقسیم میشود؛ از جمله :ارزشیابی ورودی ،مرحلهای و پایانی(مستمر
و پایانی)؛ ارزشیابی توسط معلم ،ارزشیابی توسط همتایان و خود ارزشیابی.
در شرایط آموزش از راه دور ،تأكید بر ارزشیابی پایانی برداشته شده و بیشتر بر ارزشیابی مستمر
متمركز میشود .ارزشیابیهای پایانی دشوار و كم اثر و ارزشیابیهای مستمر مفید و آسان میشوند.
بنابراین باید از ارزشیابیهای مستمر به شیوههای متنوع و جذاب حداكثر بهره را برد.
در این شرایط ارزشیابی از ارزشیابی توسط معلم به سمت ارزشیابی توسط هم كالسیها و عمدتاً
خود ارزشیابی متمایل میشود .همانگونه كه باالترین سطح شناخت وقتی محقق میشود كه فرد
آنچه را آموخته است ،به دیگران یاد دهد ،ارزشیابی از همتایان نیز از چنین ویژگی برخوردار است.
خود ارزشیابی نیز یكی از مهمترین مهارتهای فراشناختی است كه شرایط آموزش از راه دور فرصتی
برای شكوفایی آن محسوب میشود .امید است این فرصت را با اصرار بیش از حد بر معانی ،روشها و
تكنیك های رایج ارزشیابی و مهمتر از همه عادتهای رایج از دست ندهیم.
از ارزشیابی مستقیم از تك تك افراد به ارزشیابی از گروهها متمایل میشود .بهتر است به جای
ارزشیابی از تك تك افراد از گروههای كوچك ارزشیابی بهعمل آید .تقسیم كالس به گروههای كوچك 
هم در فرایند یاددهی ـ یادگیری سهولت ایجاد می كند و هم ارزشیابی را سامان میدهد.
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با فراهم كردن زمینۀ مشاركت خانوادهها در ارزشیابی دانشآموزان ،از ظرفیت خانوادهها برای
ارزشیابیهای مفید و معنادار استفاده شود .اگر انتظار داریم خانوادهها در فرایند یاددهی ـ یادگیری
مشاركت كنند ،حتماً باید زمینۀ مشاركت آنها در ارزشیابیها نیز فراهم شود.
همۀ موارد باال در صورتی معنادار میشوند كه ارزشیابی را در دل فرایند یاددهی ـ یادگیری و نه پایانی
بر فرایند یاددهی ـ یادگیری تلقی كنیم.
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2ـ مخاطبان برنامه

مخاطب مفاهیم و معانی ذكر شده در قبل ،عامالن و كنشگران آموزش و تربیتاند .تغییرات مورد انتظار
ِ
عمدتاً از مسیر نظر ،نگرش و عمل خانوادهها ،دانشآموزان ،دبیران و مدیران به ثمر مینشیند .باید دید
شرایط موجود چه داللتهایی برای نظر و عمل آنها دارد.

١ـ2ـ خانواده  :مسئول تربیت
این بار همهگیری كرونا به ما یادآوری میکند كه به لطف خداوند حكیم ،نهاد خانواده و خانوادههای
ایرانی ،زنده ،پویا و مستحكماند و ایران اسالمی همواره میتواند با اتكا و اعتماد به آنها به كارهای بزرگ
دست بزند و به اهداف بزرگ دست یابد؛ همچنان كه ضرورت پاسداشت همه جانبة این نهاد مقدس را
به همه ما گوشزد میکند .شرایط جدید میتواند برای برداشتن دیوارهای مرئی و نامرئی میان مدرسه
و خانه و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی میان این دو نهاد اساسی تربیت و یادگیری فرصتی مغتنم باشد.
در شرایطی كه خانه به مدرسه و كالس درس تبدیل میشود ،خانواده اوالً فضا و شرایط الزم را برای
آموزش مجازی فرزندان فراهم می كند؛ ثانیاً از سالمت جسمی ،عاطفی و روحی دانشآموزان مراقبت
می كند و ثالثاً با مشاركت صحیح در فرایندهای یاددهی ـ یادگیری و ارزشیابی بر یادگیری ف ّعال و
تربیت فرزندان نظارت می كند .در ادامه برخی از این نكات بهصورت تفصیلی تشریح میشوند .بهدلیل
ارتباط و وابستگی مسئولیت تمامی عوامل مؤثر در تربیت ،انتظار داریم دانشآموزان توصیههای مربوط به
خودشان دبیران و مدیران و همچنین نكاتی را كه دربارۀ روشهای ف ّعال یاددهی ـ یادگیری ،ارزشیابی
و رسانههای آموزشی آمده است نیز مطالعه و بررسی كنند و بهکار ببندند.
1ـ2ـ2ـ خانه و مدرسه
شرایطی كه در حال حاضر كشور ما و تقریباً همۀ كشورهای جهان با آن مواجه شدهاند ،شرایط ویژهای
فراهم شده است که شاید در گذشته نیز ملّتها با آن روبهرو نبودهاند .عدم امكان حضور دانشآموزان
و حتی دانشجویان در مدارس و دانشگاه ها باعث شده خانواده ها نقش دیگری در تعلیم و تربیت
فرزندانشان پیدا كنند و خود را برای انجام برخی از وظایف مدرسه آماده سازند .این وضع را میتوان
فرصت گرانبهایی تل ّقی كرد كه در آن شایستگیهای تربیتی والدین و توانایی خود متربّی در ادارة 
امور خود ،همچنین تواناییها و شایستگیهای مدرسه در مواجهه با آموزشهای غیرحضوری نمایان
میشود و احتماالً ابتكارات و نوآوریهای مشكلگشا بروز و ظهور پیدا می كنند.
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در وضع عادی عمدتاً نقش آموزش و پرورش به عهدة معلّم و مدرسه بود و خانوادهها در مناسبترین
شكل خود در حل برخی تمرینات و مطالب درسی به فرزند خود كمك می كردند .گاهی این كمك ها
بهصورت افراطی انجام میشد بهنحوی كه تكالیف درسی دانشآموز را نیز والدین انجام میدادند .تعدادی
از خانوادهها نیز این نقش را نمیتوانستند ایفا كنند و دانشآموزان به تنهایی به ّ
حل تمرینات و انجام
تكالیف درسی می  پرداختند .احتماالً در تعداد محدودی از خانوادهها این نقش به درستی انجام میشد.
و والدین سعی میکردند یاور فرزندان خود باشند نه جایگزین آنان .شرایط كرونایی انتظارات و به همراه
آن مهارتهای دیگری پدید آورده که شناخت آنها از سوی خانوادهها ضرورت تربیتی محسوب میشود:
در شرایط جدید نیز خانه ،خانه است و مدرسه ،مدرسه .آنچه كه تغییر می كند ،نقش این دو نهاد
  ظرفیت و نقش آموزشی و پرورشی باالتری پیدا می كند و مدرسه نیز با معطوف
است .درحقیت خانه
ّ
شدن به خانه تغییراتی در مناسبات و عملكردهای خود انجام میدهد.
آنچه كه دربارۀ لزوم همراهی و هماهنگی والدین با یكدیگر و تعادل در خانواده ذكر میشود ،در
شرایط كرونایی ،آموزشها ،اهمیت و ضرورت بیشتری پیدا می كند .فضای روانی و اجتماعی خانه و
خانواده باید آموزشی و تربیتی آرام و متعادل باشد.
در این شرایط خانوادهها و مدارس و مسئوالن به یك مفاهمۀ جدید محتاج هستند .احتماالً تا رسیدن
توجهی از آن در همین آغاز ضروری است تا بتوانند
به تفاهم كامل زمان الزم است ،ولی  میزان قابل ّ
نقش تربیتی خود را ایفا کنند.
در آموزشهای غیرحضوری درحقیقت كالسهای درس دانشآموز در خانه تشكیل میشود .این
فضای جدید با كالس درس واقعی در مدرسه تفاوتهایی دارد .در همان اوقاتی كه معلّم مشغول تدریس
است ،امكان تشكیل یك مثلث یادگیری در مناسبات بین معلم ،والدین و دانشآموز وجود دارد .البته
این ارتباط سه  جانبه به هماهنگیهای قبلی بین معلم و خانوادهها نیاز دارد و ممكن است در بعضی
دروس و همینطور در بعضی خانوادهها ممكن باشد و در بعضی دروس امكانپذیر نباشد.
فضای خانه دارای ویژگیهایی است كه در مدارس یا ممكن نیست یا در حداقل است .در خانهها
نوعاً ابزار و وسایلی در پیرامون دانشآموزان وجود دارد كه بهطور طبیعی میتوانند به ابزار و وسایل
یادگیری در حین تدریس و پس از تدریس تبدیل شوند .الب ّته این امكان و فرصتها در همة دروس و
در همة خانهها ممكن نیست ،ا ّما در اغلب خانهها با تفاوتهایی امكانپذیر است .در بعضی از دروس
كه مستقیماً به خانه و خانواده ارتباط دارند ،این كار مؤثرتر است.
در آموزشهای غیرحضوری ،نظم در خانه اهمیت فراوانی دارد .آنچه كه بهعنوان نظم محیط یادگیری
در ذهن داریم از طریق والدین انجام میگیرد .مواردی مانند :قرار دادن مكان و موقعیت مناسب و آرام
برای فرزند جهت استماع درس معلّم و تعامل با او برای فهم بهتر ،پرهیز از باز و بسته كردن در اتاق
یا مكانی كه دانشآموز در آن بهعنوان كالس درس قرار دارد ،پرهیز از سر  و صداهای آزاردهنده در
محیط خانه و انجام یك پذیرایی ساده از او در بین دو كالس .فراموش نشود دانشآموزان در آموزشهای
حضوری و در محیط مدرسه در زنگ تفریح با برخی تن ّقالت و گفتوگوها به بازسازی خود میپردازند.
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2ـ2ـ2ـ سبك های رفتاری (زندگی) در خانه:
میدانیم هیچ راه میانبُری برای یادگیری وجود ندارد ،ولی هر سفر هزار فرسخی هم با «یك قدم» آغاز
میشود .خانواده میتواند چه نقشی در یادگیری ف ّعال فرزندان خود ایفا كند؟
بیشك سطح باالیی از خود تنظیمی و خود انضباطی و کار سخت برای کسب نتایج عالی الزم است.
برای یک دورۀ تحصیل در خانه ،دانشآموزان باید برای خود «برنامۀ یادگیری» طراحی کنند؛ از پیش
برای كالسهای مجازی آماده شوند؛ در كالس مجازی یادداشتبرداری كنند ،یادداشتهایی را كه
در کالس برداشتهاند ،بعد از کالس بررسی کنند .عادات خوب مطالعه و برنامه زندگی منظمی را در
پیش گیرند .باید زمان مشخصی را برای انجام ورزش روزانه ترتیب دهند؛ برنامة زندگی منظم ،میتواند
شامل ورزش ،کارهای خانه ،برقراری ارتباط با والدین و دوستان برای حفظ سالمت روانی و بدنی باشد.
فرزندانمان را در این مسیر همراهی کنیم.
هنگام تحصیل در خانه و در زمان اختالل آموزش چهره به چهره در مدرسه ،دانشآموزان انواع فعالیتها
را انجام میدهند که شامل فعالیتهای پایهای زندگی خانوادگی (خوردن ،خوابیدن ،ورزش كردن ،عبادت
كردن ،کارهای خانه و  .)...سرگرمی خانوادگی (تماشای تلویزیون ،بازیهای رایانهای و موبایلی و  )...و یادگیری
(مطالعه و تحقیق كردن ،كتابخوانی ،تعامل و گفتوگوی خانوادگی و  )...است .این مجموعه میتواند گسترة 
برنامة كاری زندگی خانواده را در این دوران خاص (شرایط كرونایی) توصیف کند .همچنین ویژگیهای
هر خانواده را نیز میتوان از روی زمان و انرژی اختصاص یافته به این فعالیتهای روزانه شناسایی کرد .بر
این اساس ،بسته به فرهنگ عمومی خانواده و تنوع فرهنگی خانوادهها ،سه الگوی رفتاری و اجرایی یا سه
سبک زندگی در خانه قابل تصور است كه هر كدام از این الگوها تأثیرات متفاوتی در یادگیری دانشآموزان
در خانه دارند.
زندگی مطالعه ـ محور در خانه :بعضی از دانشآموزان انتظار بیشتری از خود دارند و دوست دارند
سطح باالتر و عمیقتری از دانش را كسب كنند ،عادتهای مطالعاتی خوبی دارند و  . ...این یک الگوی
یادگیری خانگی مطالعه ـ محور است ،مانند دانشآموزانی که در آزمون ورودی دانشگاه شرکت میکنند یا
امسال در امتحان ورودی دبیرستانها شركت خواهند كرد .در این حالت ،به جز ضروریات زندگی همچون
خوردن و خوابیدن و نماز خواندن و  ...فعالیت اصلی دانشآموز ،مطالعه و درس خواندن است .وقتی سبک
زندگی خانواده به ویژه پدر و مادر ،در خانه مطالعه محور باشد ،فرزندان نیز به همین شیوه عادت میکنند.
زندگی بازی ـ محور در خانه  :ممکن است برخی دانشآموزان به مشغول شدن با دستگاههای تلفن
همراه ،بازیهای رایانهای و تماشای تلویزیون معتاد شوند .با این وضعیت ،زمان کمی برای مطالعه و
درس خواندن باقی میماند .این الگوی رفتاری در خانه بسیار خطرناك است و والدین باید به فرزندانشان
كمك كنند که حتیاالمكان از این رویه برحذر باشند .چنانچه فرهنگ خانواده ،بهخصوص پدر و مادر،
سبک بازیمحور و سرگرمیمحور باشد ،بچهها نیز همین عادتها و رفتار را دارند.
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زندگی ارتباط ـ محور در خانه :دانشآموزان ممکن است در خانه با والدین ،برادران و خواهران
ارتباط برقرار کنند ،همچنین کتاب بخوانند و چندین ورزش را نیز در خانه انجام دهند .این سومین
الگوی رفتاری خانگی است كه مبتنی بر ارتباطات و تعامل است .در این سبک زندگی که گذران زندگی
در خانه به گفتوگوهای دورهمی ،رفتوآمدها و تعامالت با فامیل ،دوستان و همسایه ها ،وجه غالب
است ،فرزندان نیز به تدریج به همین عادتها و رفتارها خو میگیرند.
ارتقا و توانمندسازی دانشآموزان برای یادگیری ف ّعال در خانه ،نهتنها برای این دورۀ اختالل آموزش
چهره به چهره در مدرسه ضروری است ،بلکه برای توسعه مهارتهای خود ـ تنظیمی دانشآموزان در
همة دورانها نیز مفید و ضروری است .باید شرایطی را برای دانشآموزان فراهم كرد تا آنها دریابند كه
چگونه میتوانند یك یادگیرندة ف ّعال بشوند و باید روشها و ابزارهایی به دانشآموزان پیشنهاد داد تا از
آنها برای ایجاد و توسعه خود ـ برنامهریزی ،خود ـ نظارتی ،خود ـ ارزیابی ،و خود ـ بازاندیشی استفاده
كنند .برخی از این روشها و ابزارها در بخش توصیه به دانشآموزان آمده است الزم است .والدین محترم
آنها را مطالعه كنند و بر روند به كارگیری و استفاده از آنها نظارت كنند.
3ـ2ـ2ـ مشکالت خانواده هنگام تحصیل فرزندان در خانه:
دانشآموزان در هنگام تحصیل در خانه با مشکالتی روبهرو میشوند .ما والدین برای مقابله با آنها چه كار
كنیم؟ در طول دورۀ تحصیل در خانه ،توانایی و قابلیت دانشآموزان برای خود ـ کنترلی كافی نیست.
آنها دوست ندارند به موقع بخوابند و بیدار شوند و در کارهایشان تأخیر میکنند .چه كار باید كرد؟ باید
صبور و آرام بود ،و به این فکر کرد كه آیا شیوهای كه برای پاسخ به این مشكل بر میگزینیم ،یک انتخاب
خوب است یا یک انتخاب بد؟ باید به بهترین روش عمل و این مشكل را حل کنیم .بگذاریم دانشآموزان
دربارۀ اینکه انتخاب درست چیست ،فکر کنند .اهداف یادگیری را با دانشآموزان و در کنار هم طرح
کنیم و رشد و توسعه دهیم  .اهداف باید بهصورت شفاف و صریح ،قابل اندازهگیری ،قابل دستیابی،
واقع بینانه و در محدوده زمان بیان شوند .از دانشآموزان بخواهیم تا با یكدیگر روی فهرست تکلیفها
تفكر و تأمل کنیم .اجازه دهیم آنان انتخاب کنند که چه موقع باید چه تكلیفی را انجام داد و چه زمانی
باید کدام محتوا را آموخت (البته باید برنامه زمانبندی آموزش غیرحضوری مدرسه را مراعات كنیم).
ارزشیابیهای متنوع و جالبی را مطرح کنیم .حتیاالمكان جایی از خانه را به كالس درس بدل كنیم.
قبل از شروع کالس و فرایند یادگیری ،باید محیط را آماده کرد و همه وسایل سرگرمی ّ
محل آموزشی
را از جلوی چشم دانشآموز برداشت ،و چیزی را برای منحرف کردن حواس او باقی نگذاشت .باید به
فرزندان خود گوش فرا داد و با آنان دربارۀ نیازهای پشتسر رفتارهایشان گفتوگو و تبادلنظر کرد.
اجازه دهیم دالیل رفتارهایی چون «بیموقع و بیجا انجام دادن تكالیف یا تعلل و به تعویق انداختن
كارها » را توضیح دهند و تفسیر کنند .این کار ـ به جای اینكه آنها را موعظه ،سرزنش و مجبور كرده
باشیم ـ برای درک احساسات و پذیرش هیجانات آنهاست.
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چگونه با اضطراب یادگیری فرزندانمان مقابله کنیم؟
باید تا جایی كه مقدور است ،محیط خانه را به مکانی آرام تبدیل كنیم .به فرزندان خود فرصت دهیم تا
آرام شوند .بیش از حد به آنان فشار نیاوریم زیرا باعث افزایش بار یادگیری آنها میشود؛ عالوه بر اینکه کار
زیاد باعث اضطراب آنها خواهد شد .باید تحمل داشته باشیم ،به فرزندانمان اجازه دهیم اشتباه کنند ،و
آنها را راهنمایی کنیم ،تا در موقع موفقیت و شکست به درستی رفتار کنند و از اضطراب ناشی از شکست
جلوگیری کنند .نگرانی و اضطراب (استرس) را میتوان مزۀ زندگی دانست .متأسفانه ،بیشتر افراد به شیوۀ
ضعیفی با آن کنار میآیند .آنها بیش از حد نگران میشوند ،بیش از حد انتقاد میکنند ،غالباً عصبانی
میشوند و بیش از حد دچار تنش میشوند .اگر والدین بتوانند به کودکان کمک کنند تا یاد بگیرند که
چطور با فشارها برخورد کنند ،فشارهایی را که بهنظر میرسد جزء اجتنابناپذیر زندگی تحصیلی آنهاست،
آنگاه آنها میتوانند هم در مقام یك دانشآموز و هم در مقام یك انسان رشد کنند و تعالی یابند .مطالعات
نشان داده است که از عوامل عمدۀ اضطراب دانشآموزان در یادگیری و امتحان باورهای نادرستی است که
بر اثر شکستها در یادگیری مطالب و امتحانات در طول دوران تحصیل شکل میگیرد .چنین دانشآموزانی
غالباً شکست را به توانایی کم خود و هوش و استعداد ضعیف خود نسبت میدهند ،در صورتی که فقدان
تالش و دقت کافی عامل شکست است و تالش مجدانه عامل موفقیت است .بنابراین ما باید باورهای درست
دربارۀ شکست و موفقیت را جایگزین باورهای نادرست کنیم .در واقع دانشآموزی که اساس یادگیری
را به تالش مجدانه ،سختکوشی و پشتکار نسبت میدهد دچار اضطراب یادگیری نمیشود .به عنوان
راهکار عملی از دانشآموز خواسته شود به جای پریشان شدن از ترس تکلیف ،بر خو ِد تکلیف تمرکز کنند
و تالش مجدانه و چندباره داشته باشند ،نه اینکه زود دست از تالش بردارند.
اگر فرزندانمان عالقه ای به مطالعه و درس خواندن ندارند ،چگونه میتوانیم آنها را به
این کار ترغیب کنیم؟
بیایید به آنها كمك كنیم تا فرحبخشی و لذتبخشی مطالعه و درس خواندن را تجربه كنند .از طریق
فعالیتهای عملی ،به آنان اجازه دهیم در زندگی بیاموزند ،در یک محیط ایمن دست به کاوش بزنند و
تالش کنند و یاد بگیرند که در عمل از ذهن و عقل خود استفاده کنند .آنها میتوانند با بازی کردن و
بازیهای رایانهای یاد بگیرند .بازی کردن و بازیهای رایانهای میتواند به آنها فرصت و امکان یادگیری
و ابتکار عمل دهد و اینكه یاد بگیرند بهطور خالقانه فکر کنند و الهام بگیرند .این یک راه خوب برای
رشد ذهنی آنهاست .هر فردی زمان خاصی تمرکز دارد ،به ویژه هنگامی که عالیق خود را پرورش
میدهد .برای مثال ،هنگامی که فرزندان ما کتاب تصویری یا مجلۀ علمی میخوانند ،باید در آن زمان
از آنها فاصله بگیریم و تالش کنیم تا مزاحمتی برای آنها ایجاد نکنیم و به آنها اجازه دهیم تا دریک
محیط آرام تمرکز کنند .اگر آنها جهت توجه خود را تغییر دهند ،ممکن است انرژی و اشتیاق خود
را از دست بدهند .کارهای بیشماری وجود دارد که میتوانیم برای کمک به فرزند خود انجام دهیم،
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حتی اگر به نظر برسد که نمیخواهند کاری را بیاموزند .کاوش ،یادگیری و گسترش دانش ،بخشهایی
طبیعی از تجربۀ بشر است .همۀ ما روشهای منحصر به فرد و مخصوص خود را داریم تا بیان کنیم که
چگونه یاد میگیریم ،همه ما در محیطهای مختلف شکوفا میشویم و همۀ ما نیازهای متفاوتی داریم،
اما همۀ ما میتوانیم یاد بگیریم (استعداد یادگیری همگانی است) .فرزندانمان را تشویق كنیم تا برای
تعالی بخشیدن به تربیت مدرسهای و فراتر از آن انگیزۀ كافی داشته باشند .برای درک سبك های خاص
یادگیری ،نقاط قوت ،نیازها و انگیزههای فرزندانمان وقت كافی صرف كنیم .شاید یكی از مهمترین
تفاوتهای یادگیری در خانه و مدرسه در همین موضوع باشد .به تعبیری خانه مانند كارگاه عمل می كند
و مدرسه همچون كارخانه .كارگاه كاالی كمتر ،ولی متنوع تولید می كند و كارخانه كاالهای بیشتر ولی
یكسان تولید می كند .برای فهم ویژگیهای خاص فرزندانمان بیشتر ،تالش كنیم.
چگونه به فرزندان خود برای خالص شدن از وابستگی به وسایل الکترونیکی (تلفنهای
همراه ،تبلتها و غیره) كمك كنیم؟
شاید تا دیروز ف ّناوریهای ارتباطی و وسایل الکترونیکی مزاحم آموزش و یادگیری تلقی میشدند
ولی امروز تنها محمل و بستر آموزش و یادگیری مدرسهای هستند .با تعطیلی گسترده مدارس در
جهان ،منابع جایگزین ،از جمله برخی منابع برخط (آنالین) ،برای شروع یادگیری ف ّعال در خارج از
کالس ،درحال ارائه شدن به دانشآموزان است .راهحلهای موقتی که برای آموزش از راه دور طراحی
میشوند ،گسترهای از ابزار کالس برخط ،تا پادکستهایی 1را كه به وسیلة معلمان تولید و ارائه میشوند،
دربرمیگیرد .درحالی که ما والدین دانشآموزان درحال خوگرفتن و استفاده از این برنامههای آموزشی
مجازی هستیم ،ولی این موضوع هم مهم است که به دانشآموزان کمک کنیم تا بر یادگیری ف ّعال
متمرکز و پایدار بمانند و از استفاده بیش ازحد از بازیها ،رسانههای اجتماعی و فیلمها اجتناب كنند.
مدت زمان استفادۀ فرزندان خود را از وسایل الکترونیکی کنترل کنیم .مسئله این نیست که آنها در
استفاده از محصوالت الکترونیکی زیادهروی میکنند یا ما استفاده از این وسایل را برای آنها ممنوع
می كنیم؛ مسئله مهم این است که به درستی از آنها استفاده کنند .میتوانیم زمان بازی فرزندان خود
را مشخص کنیم ،به عنوان مثال ،طبق وضعیت خاص هر فرد ،تصریح شود که آنها پس از اتمام تکالیف
درسی و كارهای خانه ،میتوانند از طریق تلفن همراه در هر روز ساعت معینی بازی کنند .بچهها بیشتر
دوست دارند با اهداف خاص و صریح این کار را انجام دهند .به دانشآموزان اجازه دهیم تا از پیچیدگی
و فرومایگی محتوای اینترنتی دور شوند .کارتونها و فیلمهایی را تهیه کنیم که برای پیشرفت سالمت
جسمی و روانی آنها ارزشمند و سودمند هستند ،با بارگذاری برخی از بازیهای آموزشی از طریق
اینترنت ،به آنها اجازه دهیم که از این محتواهای فرحبخش لذت ببرند .با همراهی کردن فرزندان  به
1ـ برنامهای رادیویی یا مشابه آن که دیجیتالی ضبط میشود و برای دستگاههای شخصی پخش صدا در اینترنت گذاشته میشود .پادکست راهی
آسان برای دستیابی به برنامههای دیجیتالی موجود در اینترنت و پخش آنها در زمان و مکان دلخواه است .پادکست در همۀ دستگاههای پخش
موسیقی دیجیتال قابل شنیدن است
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آنها کمک کنیم تا توجه و تمرکز خود را از دستگاههای الکترونیکی بردارند .میتوانیم فرزندان خود را،
هنگامی که آنها میخواهند با لوازم الکترونیکی بازی کنند یا هنگامی که نمیخواهند از بازی با آنها
دست بردارند ،منصرف کنیم .بهعنوان مثال ،نقاشی کردن با آنها ،بازی رایانهای با آنها ،کتاب خواندن
و  ...راههای خوب سلب توجه آنها از این وسایل است .ما الگوی فرزندانمان هستیم .آنها هر کلمه و
کرداری را از ما تقلید میکنند .اگر بهطور افراطی وابسته به تلفن باشیم و اغلب جلوی فرزندان خود با
تلفن همراه بازی میکنیم ،بهطور طبیعی فرزندان ما هم میخواهند مثل ما با تلفن همراه بازی کنند،
بنابراین باید سعی کنیم فراوانی و تواتر استفاده از محصوالت الکترونیکی را جلوی فرزندانمان کاهش
دهیم .استفاده بیش از حد از صفحه نمایش میتواند بر روی مغزهای جوان و درحال رشد اثر منفی
بگذارد ،بنابراین ضروری است در اینگونه شرایط فراتر از شرایط معمولی از فرزندانمان مواظبت و مراقبت
کنیم .ما والدین به هر اندازهای که ممکن است باید کتابخوانی مکتوب را ترغیب کنیم .کتابهای درسی
را همراه با سایر رسانههای مکتوب استفاده کنیم .با بحث و گفتوگو کردن با فرزندان خود در مورد
کارهایی که انجام میدهند ،خود ـ بیانگری آنها را تحریک کنیم .نوشتن خالقانه و داستانگویی خیالی
آنها را برانگیزانیم .سنت قصهگویی توسط بزرگترها را در خانه و خانواده احیا كنیم .دوباره پدربزرگها
و مادربزگها را ـ البته با رعایت حال آنها در شرایط كرونایی ـ دریابیم.
اگر فرزندان ما نافرمانی و بر خالف ما عمل میکنند ،چه کنیم؟
در این مورد گفتگو و تعامل خوب به ما و فرزندانمان کمک میکند .به احساسات و نیازهای کنونی
آنها در زندگی توجه کنیم .اگر در گفتوگو و تعامل ،مجادله و درگیری رخ داد به فرزندان خود زمان
و فضای شخصی بدهیم .با سرگرمیهای ذوقی و کارهای فرزندان خود درگیر شویم و از آنها حمایت
کنیم و بیشتر از آنها مراقب کنیم تا احساس غریبگی نکنند .افکار درونی خود را با فرزندانمان به اشتراک
بگذاریم .اگرچه اشتراکگذاری نمیتواند مشکل را حل کند ولی باعث میشود آنها احساس اعتماد و
دوست داشتن بکنند .هنگام مکالمه با فرزندان خود ،یکدیگر را نکوهش نکنیم و مورد انتقاد قرار ندهیم،
ا ّما به آنها کمک کنیم تا موقعیت و وضعیت به همریخته را مرتب کنند و سپس به آنها روی مثبت نشان
دهیم و با آنان همراهی کنیم؛ همراهی کردن نوعی هدیه دادن و پشتیبانی كردن است و میتواند به
فرزندان ما فرصت و امکان دهد تا مراقبت و عشق ما را احساس کنند .فرزندانمان را در مورد کار خوبی
که انجام میدهند ستایش کنیم؛ آنها را به مطالعه و درس خواندن تشویق کنیم که به استحکام ارتباط
ما و آنها کمک میکند و اعتماد به نفس و انگیزش درونی آنها را پرورش میدهد .وقتی فرزندان ما
درد و رنج را تحربه میکنند ،به آنها آرامش ببخشیم و هیجانات ،احساسات و درد آنها را درك كنیم.
بهدلیل الزامات مدرسه و تکالیف کار و شغل ،بهندرت پیش آمده که ما و فرزندان وقت زیادی برای
در کنار هم بودن داشته باشیم .این وضعیت میتواند ارتباط و تعامل فرزندان و ما را بهبود ببخشد .از
فرصت بینظیر پیش آمده برای تربیت فرزندانمان به خوبی استفاده كنیم .وظیفهای كه شاید بهدالیل
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فوق در نزد برخی از ما از اولویت افتاده و كم رنگ شده باشد .ما پدران و مادران باید در انجام وظایف
تربیتی خود باهم هماهنگ باشیم و نقشه تربیتی خوبی برای تربیت فرزندان خود داشته باشیم .باید
بچهها را در مقابل حوادث قوی و مقاوم تربیت کنیم نه ناتوان وكم ظرفیت ،و ارتقا و تعالی شخصیت
آنها را جدی بگیریم .ارتباط عاطفی ف ّعالی بین اعضای خانواده برقرار كنیم؛ بهطوری که همه اعضا،
خانه را گرمترین و با نشاطترین محیط بدانند .بحث و گفتوگوی منطقی ،درباره مسائل روز را در
خانواده بهصورت جدی و ف ّعال جاری كنیم تا فرزندانمان بتوانند به شیوه درست از آموزش مجازی و
رسانههای ارتباطی بهره ببرند و از آسیبهای احتمالی آن در امان باشند .ارزشیابی ،اساسیترین راه
شكل دادن به شاکله شخصیتی خانواده و اعضای آن است؛ فرهنگ ایرانی ـ اسالمی را مالك و معیار
ارزیابی خانواده خود قرار دهیم .امید ،توکل و اعتماد بهخدا را در فرزندان خود تعمیق ببخشیم و از این
طریق شعلههای امید به زندگی را در فرزندان خود برافروزیم .در گفتوگوها و نشستهای دورهمی از
بزرگنمایی کرونا و آثار مخرب آن جلوگیری کنیم .احساس و نگرش مثبت ،تعهد و تكلیف در قبال
آموزشهای مجازی مدرسه را در فرزندان خود ایجاد كنیم و از هرگونه سیاه نمایی ،عیبگویی و حرف
و كالم یأسآور درباره آن خودداری كنیم.
با شبكۀ رشد (شبکه ملی مدارس ایران) آشنا شویم و در شبكه شاد (دانشآموزی) عضو شویم و پیامهای
مدرسۀ فرزندمان را پیگیری كنیم و به بهانۀ عدم آشنایی كافی از فضای مجازی از نظارت مستمر بر
تقویم آموزش مجازی فرزندمان نكاهیم .وضعیت آموزشی و تربیتی فرزندمان را از مدیر و معلمان مدرسه
پیگیری و با همراهی و همدلی با آنها مسیر تحقق اهداف یادگیری را تسهیل كنیم.

2ـ2ـ دانشآموز :یادگیرنده ّ
فعال
دانشآموزان عزیز میدانید وقتی مکان یادگیری از مدرسه بهخانه منتقل میشود ،فرصتها و محدودیتها
و همچنین آسانیها و دشواریهایی برای شما فراهم میشود؛ مث ً
ال
مدت زمان یادگیری به وقت کالس درس محدود نمیشود بلکه به قبل ،حین و بعد از کالس درس
گسترش مییابد و شما زمان بیشتری برای یادگیری دارید.
فرصت استفاده از روشهای یاددهی ـ یادگیری معلمان بیشتری را به دست میآورید.
فرصت تعامل و یادگیری چهره به چهره از معلمان و همکالسیهای خود را از دست میدهید.
فرصت مدیریت یادگیری خود را به دست میآورید که البته نیازمند تواناییها و مهارتهای خاصی
است و باید تالش کنید این مهارتها را کسب کنید.
...
خود شما میتوانید این فهرست را ادامه دهیه و تکمیل کنید.
در شرایط کرونایی ،آموزش غیرحضوری یا آموزش از راه دور میتواند مانع توقف یادگیری مدرسهای باشد،
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پس آن را غنیمت بشمارید و با تمام توان ،تالش کنید از همۀ ظرفیتهای آن به خوبی استفاده کنید.
برای توفیق در این کار باید نکات مهمی را رعایت کنید که در اینجا تنها به برخی از آنها اشاره میشود.
مث ً
ال در شبکه شاد (شبکه آموزشی دانشآموزی) عضو میشوند و با شبکه رشد (شبکه ملّی مدارس
ایران) نیز آشنا و در ارتباط باشید .آموزشهای تلویزیونی را پس بگیرید .از برنامه درسی و تقویم آموزشی
مدرسه اطالع کامل داشته باشید و پیامهای مدرسه و معلمان را پیگیری کنید .آموزشهای غیرحضوری
مدرسه را جدی بگیرید و تکالیف درسی آن را به خوبی انجام دهید .حتماً از مطالب ارائه شده توسط
معلم یادداشتبرداری کنید و بعد از کالس آنها را مطالعه و بازبینی کنید .قبل از شروع کالسهای
غیرحضوری درس موردنظر را مطالعه کنید .کتابهای درسی خود را با حوصله و دقیق و عمیق مطالعه
کنید .موقع کالس پرسشهای خود را صریح و شفاف مطرح کنید و مشکالت و پیشنهادهای اصالحی
خود را با دبیران و دوستان خود در میان بگذارید .همیشه آماده باشید ارائۀ برخی از درسها را بهعهده
بگیرید و به دوستان خود آموزش دهید.
برخی از صاحب نظران معتقدند عمیقترین سطح یادگیری موقعی اتفاق میافتد که شما بخواهید
مطلبی را به دیگران آموزش دهید .فعالیتهای گروهی را از دست ندهید و حتیالمقدور در تعامل با
دبیران ،اولیای مدرسه و دوستان خود ،نوشتن و ارتباط کتبی را جایگزین پیامهای صوتی و شفاهی کنید.
ارزشیابیهای مستمر کالسی را جدی بگیرید و بدانید که زندگی شما را یادگیری عمیق و دقیق شما
رقم خواهد زد .همواره برای ارزشیابی دبیران و دوستانتان از فرایند یادگیری آماده باشید و در ارزیابی
فرایند یادگیری هم کالسیهای خود مشارکت کنید .در فضای مجازی زمان سریع میگذرد مواظب
اتالف وقت خود در این فضا باشید .کتاب بخوانید و سعی کنید در این دوران یک یا چند مهارت هنری،
ورزشی و فرهنگی را کسب کنید .و ...و باز شما میتوانید این فهرست را نیز ادامه دهید و تکمیل کنید.
خیلی ضروری است که بدانید در این شرایط ،شما دانشآموزان فرصت معنادار كردن یادگیری و مدیریت
یادگیری خود را به دست می آورید .مدیریت یادگیری مستلزم مهارت هایی چون خود  ـ  برنامه ریزی،
خود ـ نظارتی ،خود ـ ارزش یابی ،خود ـ بازاندیشی و خود ـ تنظیمی است كه چه بسا تاكنون فراهم
نبوده است .در نتیجه این امكان وجود دارد كه انجام این مهم ،مشکالت و اضطرابهایی برای شما
درپیداشته باشد .بنابراین الزم است اولیا و مربیان با درك عمیق این موقعیت ،شما را برای حسن
استفاده از این اختیار و انتخاب یاری كنند.
از خود بپرسید چگونه در زمان تحصیل در خانه ،که آموزش چهره به چهره در مدرسه دچار
اختالل میشود ،یك یادگیرنده ف ّعال شویم؟
یادگیری ف ّعال روشی برای یادگیری شما دانشآموزان است .در این روش ،یادگیری از طریق مشارکت و
درگیری ف ّعال یا عملی شما در فرایند یادگیری محقق میشود .از این رو بسته به میزان و عمق درگیری
شما دانشآموزان در فرایند یادگیری ،سطوح مختلف یادگیری ف ّعال وجود دارد .یادگیری ف ّعال ،باعث
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میشود تا یادگیری برای شما معنادار شود« :فعالیتهای درسی را انجام دهید و به آنچه انجام میدهید
فکر کنید» در یادگیری ف ّعال ،شما درگیر فعالیتهای کوچک یا بزرگی مانند نوشتن ،حرف زدن ،حل
مسئله ،یا بازاندیشی (در تفکر و عمل خود) میشوید .این روش برخالف شیوهها و سبك های قدیمی و
البته هنوز رایج آموزش است ،که در آن دانشآموزان دریافت كنندة منفعل دانش از معلم هستند .در
یادگیری ف ّعال ،معلم از دانشآموزان میخواهد كه در فرایند یادگیری مشارکت کنند و بهطور ف ّعال با
برنامهریزی ،نظارت ،ارزیابی ،و تأمل و بازاندیشی ،روند یادگیری خودشان را مدیریت کنند.
یادگیری ف ّعال از اشتیاق درونی شما برای یادگیری ناشی میشود .حتی بدون شرایط یادگیری خوب نیز
میتوانید با تالش خودتان شرایط یادگیری را ایجاد کنید .در فرایند یادگیری ،به محض اینکه با مشکالت
روبهرو میشوید ،تسلیم نشوید و کنترل خود را از دست ندهید .در مواجهه با مشکالت ،با شجاعت و
جدیت بیشتر در ّ
حل مسائل ،میتوانید دستاوردهای بیشتری داشته باشید .یادگیری فرایندی است
طی آن تجارب و تأثیرات شخصی و محیطی را برای کسب ،غنیسازی و اصالح دانشها ،مهارتها،
که ّ
ارزش ها ،نگرش ها و جهان بینی ها به کار می گیرید .یادگیری چرخه مکانیکی «محرک ـ پاسخ»ها
نیست ،یادگیرندگان ،محرکهای محیطی را بهطور مکانیکی دریافت نمیکنند و بهصورت منفعل به
آنها واکنش نشان نمیدهند ،بلکه محرك ها را بازبینی ،پردازش و تفسیر میکنند و پاسخهای مناسب
برای آنها تعیین میکنند.
هنگامی که شما معلم و استاد فرایندهای یادگیری خودتان میشوید ،در یادگیری خود ـ تنظیم شده وارد
میشوید .یادگیری خود ـ تنظیم شده نه یک توانایی ذهنی است و نه یک مهارت عملی ،بلکه فرایندی
خود هدایت شده است که از طریق آن یادگیرنده ،تواناییهای ذهنی خود را در مهارتهای مرتبط
با تکلیفی که در زمینههای مختلف علمی آموزشی ،ورزشی و سالمتی انجام میدهد ،تغییر میدهد.
خود ـ تنظیمی فرایند کنترل کردن و ارزیابیکردن یادگیری شخصی و رفتارهای شخصی خود را توصیف
میکند .یادگیری خود ـ تنظیم شده بر استقالل ،خودگردانی و کنترل یادگیرنده تأکید دارد .یادگیرنده
برای کسب اطالعات ،گسترش دانش ،خودسازی و تعالی خود ،نظارت ،هدایت و تنظیم اعمال و اقدامات
خود را به عهده میگیرد .یادگیری خود ـ تنظیم شده یک فرایند چرخهای است که در آن دانشآموز
برای تکلیف یا کاری ،برنامهریزی میکند ،خودش عملکرد خود را نظارت و مدیریت میکند ،و سپس
خودش نتیجۀ عملکرد خود را ارزیابی و بازاندیشی میکند .این چرخه تکرار میشود و دانشآموز از
بازاندیشی حاصل شده از فعالیت قبلی در تنظیم کار و تکلیف بعدی استفاده میکند.
در دورۀ آموزش در خانه ،نهتنها خوب کارکردن در یادگیری مطالب درسی ،خیلی مهم است ،بلکه ایجاد
و رشد عادات خوب زندگی برای یادگیری خود ـ تنظیم شده نیز بسیار مهم است .عادتهایی مانند
بیدار شدن سر وقت ،ورزش در هر روز ،و برقراری ارتباط و تعامل با والدین و ...با هدف رشد و ارتقای
همه جانبه اخالق ،هوش ،آمادگی جسمانی ،هنرها و کارها در برمیگیرد.
اکنون فرصتهایی برای یادگیری از راه دور در اختیار دارید .یادگیری از راه دور به شما این امکان را
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میدهد که دستورات معلم خود را در خارج از کالس فیزیکی و دور از هم کالسیها دنبال کنید .اکثر
برنامهها معموالً ناهمزمان هستند و شما ،هر زمان که بخواهید ،میتوانید به آنها دسترسی داشته باشید،
ولی ف ّناوریهای همزمان ،شامل فیلم زنده ،نوار صوتی و مطالب الکترونیکی به اشتراک گذاشته شده در
زمانهای مشخص ،نیز وجود دارند .یادگیری تحت این شرایط را میتوان یادگیری مبتنی بر ف ّناوری
پیشرفته نامید .در یادگیری مبتنی بر ف ّناوری پیشرفته ،یادگیری برای فرد مستقل از زمان و مکان
یادگیری است ،که باعث افزایش کارآمدی و اثربخشی آن میشود .این موضوع یک تغییر عظیم در نظام
آموزش ایجاد میکند و برای هر کس که میخواهد چیزی بیاموزد ،فرصتهای بزرگی را میگشاید و
راهی را که در سراسر جهان ،از طریق آن دانش به دانشآموزان ارائه و منتقل میشد ،تغییر میدهد.
در محیطهای یادگیری غنی شده با ف ّناوری ،یادگیری با دانش پیوند میخورد که طی آن یادگیرنده از
درک منابع دانش و فهم چارچوب دانش مربوط به اهداف یادگیری شروع میکند و به تدریج در محتوای
دانش به خبرگی میرسد ،بهطوری که میتواند بر کل دانش آموخته شده در دورۀ زمانی مشخص تسلط
پیدا کند .در این شرایط شما در سن نوجوانی یا جوانی به فناوریهای ارتباطی دسترسی دارید .برای
حفظ سالمتی و امنیت خودتان نحوۀ استفاده از ف ّناوری با مسئولیتپذیری را یاد بگیرید .این مسیری
مدت میتوانید
است که شما را برای زندگی در جامعهای که پر از فناوری است آماده میکند .در این ّ
در کنار یادگیری مدرسهای ،استفاده مسئوالنه از ف ّناوری را تمرین کنید.
برای بهبود و ارتقای یادگیری ف ّعال روشها و راهبردهایی وجود دارد .برای اینکه یک یادگیرندۀ ف ّعال
باشید ،باید از راهبردهایی استفاده کنید که رفتارهای شما را تنظیم میکند.
سعی کنید در خود عادتهای خوب فراشناختی به وجود آورید ،یعنی بهروشهای فکرکردن و کار
کردن خود در مطالعه و یادگیری بیندیشید و دربارۀ بهبود و ارتقای آنها تأمل کنید .شما باید مطالعه
و یادگیری خود را خودتان تنظیم کنید .یادگیری خود ـ تنظیم شده شامل تعیین اهداف یادگیری و
سپس انتخاب راهبردهای مناسب برای رسیدن به آنها است .پس از انتخاب راهبرد مناسب ،شما باید
پیشرفت خود را نظارت و کنترل کنید و اگر اهداف شما را برآورده نمیکند ،شگردها و روشهای خود
را دوباره ترمیم و نوسازی کنید .شما همچنین باید از زمان موجود خود بهصورت مؤثر و کارآمدی
استفاده کنید ،روشهایی را که انتخاب کردهاید ،ارزیابی کنید و روشهای خود را برای یادگیرهای بعدی
سازگار کنید .پس سه مرحله اصلی هنگام تنظیم یادگیری خودتان وجود دارد :برنامهریزی ،نظارت ،و
ارزیابی .این مراحل لزوماً پی درپی نیستند و شما میتوانید در طول دورۀ یادگیری یک کار یا تکلیف
از چرخههای گوناگونی عبور کنید.
هنگام تحصیل در خانه منابع و ف ّناوریهای یادگیری ،یادگیرییهای متفاوتی را ارائه میدهند.
شما میتوانید با دیدن کالسهای برخط همزمان یا ناهمزمان در اینترنت و شرکت در انواع فعالیتها
بهصورت جالب و جذاب بیاموزید .این نوع یادگیری تجربیات مختلف یادگیری را به وجود میآورد و
زمان بسیار خوبی است تا عادتهای یادگیری خوبی را در خانه ایجاد کنید.
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تحصیل در خانه بر ترکیبی از کار و اوقات فراغت تأکید دارد .شما باید از برنامۀ درسی پیروی کنید،
ولی برای بازی و برقراری ارتباط و تعامل به اندازه کافی زمان درنظر بگیرید .شما میتوانید تفکر اجتماعی
خود را از طریق همکاری گروهی و خانوادگی ارتقا دهید.
بهطور خالصه میتوان گفت شش عنصر اصلی برای یادگیری ف ّعال در خانه عبارتاند از:
ـ برنامهریزی یادگیری و بازی؛
ـ انتخاب منابع یادگیری بر اساس نیاز؛
ـ مطالعه و بازی به صورت گروهی؛
ـ ایجاد فرایند یادگیری مؤثر؛
ـ بررسی و ارزیابی کیفیت یادگیری توسط خودتان؛
ـ مرور و وارسی آنچه آموختهاید.
هنگامی که در خانه در حال یادگیری هستید ،شما و والدینتان به همۀ این عناصر توجه کنید تا یک
یادگیرندۀ ف ّعال بشوید.
برای برنامهریزی كردن و تولید برنامههای یادگیری مفید و مؤثر به خودتان كمك كنید .برای هدایت
و تنظیم آسان و دنبال کردن كارهای برنامهریزی شده ،یک تقویم یا برنامة چاپی را در مکانی قابل
مشاهده جلوی چشم قرار دهید.
هنگام نوشتن تاریخ در تقویم خود ،از یک مداد استفاده کنید تا خودتان به راحتی بتوانید درصورت
لزوم آنها را تغییر دهید .بیش از حد ،فشرده برنامهریزی نكنید و زمان اضافی برای مواقع اضطراری
درنظر بگیرید ،بیجهت بار یادگیری خود را زیاد نکنید.
زمان یادگیری را در هر روز یادگیری ،متناسب  و سازگار کنید تا به رشد و تحکیم عادات خوب
مطالعه در خودتان کمک كنید.
زمان یادگیری خود را طوری تنظیم کنید تا پراكندگی فكر و حواسپرتی شما به حداقل برسد.
مطالب مختلف یادگیری را رنگ آمیزی كنید تا كنترل اجرای برنامه و دنبال كردن آن آسانتر شود.
به خودتان کمک كنید تا تمركز خود را بهبود دهید .برای هر  50تا  60دقیقه مطالعه 10،تا  15دقیقه
استراحت کنید .در زمان استراحت ،یک میانوعده غذای سبک صرف كنید ،قدم بزنید و. ...
در پایان یک روز یا یک هفته به خودتان پاداش دهید .پاداش یک هفته باید بیشتر از پاداش هر روز باشد.
زمانهایی را كه بهتر مطالعه می كنید ،مشخص کنید و از قبل برای آنها برنامهریزی کنید .ساعات خواب
و بیداری خود را تنظیم کنید.
برای کمک به خودتان در مدیریت منابع یادگیری تالش کنید تا به طور مؤثرتر و كارآمدتر از
جستوجوگر اینترنتی استفاده كنید .وقت خود را هدر ندهید.
محیط یادگیری خود را مدیریت کنید؛ محیطهای یادگیری را میتوان از سه منظر تنظیم کرد.
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   1با انتخاب یک مکان آرام و ثابت ،یك جریان و روال عادی و طبیعی برای انجام کارها و تکالیف ایجاد
کنید؛ حتیاالمکان محیط یادگیری خود را تغییر ندهید .سعی کنید همواره در یک محیط مشخص
مطالعه کنید و درس بخوانید .برای ایجاد تنوع و رفع خستگی محیط یادگیری خود را تغییر ندهید .از
طریق تغییر موضوعات مورد مطالعه و فعالیتهایی که انجام میدهید تنوع ایجاد کنید.
 2از به هم خوردن تمركز حواس (حواسپرتی) ،پرهیز کنید( .حواسپرتیهایی چون تلفن همراه،
تصاویر مورد عالقه ،موسیقی و معطوف شدن به افراد دیگر)
 3محیط یادگیری خود را پاکسازی کنید و تمیز نگه دارید .کتاب ،لوازمالتحریر ،مواد و ...را تمیز و
مرتب کنید.
برای کمک به خودتان از دیگران مشاوره بگیرید .روند یادگیری آنقدر پیچیده و دشوار است که
مشورت كردن با دیگران دربارۀ آن طبیعی است .مشورت با والدین ،معلمان و همکالسیهای خود را
در اولویت قرار دهید.
خود ـ نظارتی (خود ـ مراقبتی) را ارتقا دهید و به سوءرفتار در یادگیری به درستی پاسخ دهید.
برنامة زمانبندی شدة روزانه تهیه کنید .شما میتوانید عمدتاً كار خود ـ مراقبتی یا خود ـ نظارتی را
خودتان انجام دهید ،شما میتوانید به طور دقیق برنامۀ خود را دنبال کنید.
تکالیف را با توجه به درجه اضطرار ،فوریت و اهمیت آنها ،دستهبندی کنید .شما باید اهداف و وظایف
بلندمدت و کوتاهمدت را با اصول زیر در اولویت قرار دهید:
 1به كارها و وظایف مهم و فوری رسیدگی کنید.
 2تكالیفی كه مهم هستند اما فوریت ندارند و تكالیفی را که نیاز به برنامهریزی دقیق دارند ،مشخص
کنید و در هر روز مقداری از زمان را برای انجام این تكالیف ذخیره کنید.
 3اگر وقت ندارید ،میتوانید از دیگران برای انجام کارهای فوری خود کمک بگیرید.
 4اگر کارها فوری و مهم نیستند ،سعی کنید آنها را انجام ندهید.
برای برخورد با «وقفهها» برنامه داشته باشید .برای رویدادهای غیر منتظره در انتهای جدول برنامة 
روزانه جایی در نظر بگیرید؛ رویدادها و اتفاقات را در این نقطه ثبت کنید و به منظور جلوگیری از وقفه
واقعی در یادگیری ،بالفاصله به فرایند یادگیری ،برگردید و پس از آنكه محتوای یادگیری كنونی تکمیل
شد ،زمانی را برای پرداختن به آن رویدادها در نظر بگیرید.
تکالیف دشوار یادگیری را تقسیم کنید .برخی از تکالیف دشوار یادگیری را میتوان به موارد كوچك تر
تقسیم کرد و یک به یک و گام به گام از عهدة انجام کارهای کوچک برآمد تا به طور مؤثر از کندی
ناشی از دشواری تكالیف جلوگیری کنید .راهبرد موفق ،مسئله و مشکل بزرگ را به مسائل کوچکتر
تجزیه میکند و آنها را یک به یک و گام به گام حل میکند و در مقابل تلقی نادرست این است که
مشکالت کوچک و سبک را با هم جمع کنید و با آنها مشکل بزرگی بسازید که از عهدۀ ّ
حل آن برنیایید.
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دفترچة یادداشت یادگیری داشته باشید و از آن مراقبت کنید .با ثبت كردن زمان یادگیری روزانه،
هفتگی و ماهانۀ خود در دفترچة یادداشت یادگیری ،محتوا و شیوۀ یادگیری مشخص میشود ،به طوری
كه میتوانید میزان و کیفیت تسلط بر دانش و پیشرفت یادگیری خود را در هر زمان ردیابی كنید و
اصالحات و تنظیمات الزم را در آن به موقع اعمال کنید.
از برجسته کردن و نشانهگذاریها استفاده کنید .از نظر بصری مورد یا مواردی که از یک فهرست
جدا میشوند احتمال بیشتری وجود دارد كه در خاطر شما بمانند .برجسته كردن با عالمتگذاری،
تمرکز بیشتری روی کار مورد نظر ایجاد خواهد کرد و مانع غفلت شما از دیگر تكالیف موجود در
فهرست نیز میشود.
با ارزشیابی مؤثر از یادگیری خود به خودتان کمک كنید .با ساختن انواع روشهای ارزشیابی  
یادگیری و استانداردهای عملی به ارزشیابی واضح  و شفافی از خودتان برسید .ارزشیابی باید عملی و
واقع بینانه باشد تا در اثر نتایج نادرست آن ،از ارزشیابی باال یا پایین خودتان خودداری کنید .اهداف
ارزشیابی باید متنوع باشند ،از جمله شامل ارزیابی فرایند یادگیری ،ارزشیابی نتایج یادگیری و ارزیابی
نگرش یادگیری باشد .روشهای ارزیابی میتوانند متنوع باشند.
روال ثبت كارهای انجام شده و انجام نشده در دفترچۀ یادگیری را بهصورت مداوم انجام دهید .دربارۀ
نقاط قوت و نقاط ضعف خود یک پرونده تشکیل دهید .در این پرونده ثبت کنید که با چه راهبردهای
بهتری میتوانید کار کنید ،با چه نوع یادگیریهایی مشکل دارید و در کجا میتوانید پیشرفت کنید.
بزرگترین دشمن بازاندیشی (تأمل در تفكر و عمل خویش) ،اعتماد به نفس بیش از حد است .از
افتادن در دام اعتماد به نفس بیش از حد دوری كنید .بعد از اتمام کار و مطالعه ،در انجام تکالیف عجله
نکنید یا کار بعدی را شروع نکنید .برای ساختن نظام دانش خود ،الزم است کمبودها و نقایص را جبران
كنید و بین دانش قبلی و دانش جدید ارتباط برقرار كنید.
برای ارزیابی خودتان با والدین و معلمان خود مشورت کنید و تجارب و دستاوردهای یادگیری خود
را با آنها به اشتراک بگذارید .كم و بیش چنین پرسشهایی را از خودتان بپرسید؟ «دالیل من برای
اینگونه فکر کردن چیست؟»« ،من از این تحلیلها چه میآموزم؟» و...
بازاندیشی دورهای کوتاهمدت و بازاندیشی فرایندی بلند مدت را با هم ترکیب  کنید .برای مثال،
یادگیری بازاندیشی میتواند بر روی یادگیری بخشی از یک درس یا موضوع درسی ،یادگیری در یک
دورۀ درسی ،یادگیری در یك روز یا حتی یادگیری در یک نیمسال تحصیلی انجام شود.
میتوان از ابزارهای یادگیری برای تجسم تفکر استفاده کرد که نتایج بازاندیشی را آشکارتر كند ،به
گونهای كه یک مرجع برای فرایند یادگیری بعدی میشود .تغییرات در سبک یادگیری خود و حاصل
آن یعنی افکار و آموختههای خود را به قلم بیاورید و بنویسید.
وقتی یک یادگیرنده ّفعال میشوید ،امکان بهرهگیری صحیح از تجربه و دانش معلمان خود را بهعنوان
افراد خبره و متخصص بهدست میآورید .در کالسهای آموزش غیرحضوری ،فرصت بهرهگیری از دانش،
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هنر و مهارت معلمان خود را غنیمت بشمارید و پرسشهای خود را بهطور شفاف و صریح از آنان و
کمیت و کیفیت یادگیری شماست .معلمان بیشتر
همکالسیهای خود بپرسید .پرسشهای شما نمایانگر ّ
براساس پرسشهای شما ،شما را ارزشیابی میکنند تا از روی پاسخهایتان .آنان ،موفقیت خودشان را بیشتر
در پرسشهای شما جستوجو میکنند تا پاسخهایتان .معلمان دوست دارند پرسشهای دقیق شما را
حاصل عمر
بشنوند و به پرسشهای شما پاسخ دهند؛ شما نیز به پاسخهای معلمانتان گوش بسپارید .آنها
ِ
خود و میراث فرهنگ و جامعه را در اختیار شما میگذارند .هنر خوب گوش دادن را بیاموزید و تمرین کنید.

3ـ2ـ معلم ،هادی و راهبر فرایند یاددهی ـ یادگیری
معلم به شیوههای عالمانه و هنرمندانه ،فعالیتهای متنوع و متكثر یادگیری دانشآموزان (یادگیرندگان
فعال) را در جهت تحقق اهداف مصوب آموزشی هدایت می كند لذا تمامی اركان جامعه به ویژه عوامل
مؤثر در امر تربیت و یادگیری باید از معلم و جایگاه او برای ایفای این نقش خطیر حمایت كنند.
اکنون با چه مسئلهای مواجه هستیم؟ چه تغییراتی رخ داده و این تغییرات چه آثاری بر کار و هویت
حرفهای ما معلمان و دبیران دارد؟ تغییراتی در زمان و مکان آموزش به وقوع پیوسته که سایر فرایندهای
یاددهی ـ یادگیری را با تغییراتی مواجه میکند .شاید در شرایط جدید هنوز برخی از ما در تالشیم تا
با زحمت و مرارت فراوان ،همان کاری را که در کالسهای حضوری انجام میدادیم ،از طریق وسایل
و ابزارهای الکترونیکی در فضای مجازی انجام دهیم و با تولید فیلمهای تدریس ،پیامهای صوتی و
سخنرانیهای برخط و ...به انتقال محتواهای درسی مشغول باشیم و انتظار داشته باشیم تا در فضای
مجازی نیز دانشآموزان همان اقتضائات و قواعد کالس درس حضوری را با نظارت خانوادهها و اولیای
مدرسه رعایت کنند تا ما بتوانیم فعالیتهای آموزشی خود را به راحتی انجام دهیم .قرار نیست آموزش
مجازی تمامی نقایص و نارساییهای آموزشی ما را در کالس حضوری اصالح کند؛ ولی حتماً برخی از این
نارساییها را میتواند جبران کند و لذا باید در هدفگذاری آموزش مجازی از افراط و تفریط خودداری
کنیم .ا ّما اینکه بخواهیم همان رویهها و عادتهای خود در آموزش حضوری را بدون کم و کاست به
فضای مجازی بیاوریم و تفاوتهای بنیادی این دو فضا را نادیده بگیریم ،پذیرفتنی نیست.
خیلی قبل از شیوع کرونا و اختالل در آموزش چهره به چهره و بر اثر گسترش رویکردها و نظریههای
جدید یادگیری و گسترش ف ّناوریهای اطالعات و ارتباطات و هم افق شدن این دو عامل در نظامهای
آموزشی جهان از تغییر «محیط یادگیری انفعالی» به «محیط یادگیری ف ّعال» و تأکید بر «یادگیری ف ّعال»
سخن گفته شده است .در اثر این تغییر ،مدرسه ،محیط تعاملی و ّ
خلقی برای معلمان و دانشآموزان
فراهم میکرد و برای ف ّعال شدن تفکر و استعدادهای دانشآموزان و تشویق و پرورش فرایندهای عالی
فکری و مهارتهای تفکر انتقادی و ّ
خلقانه زمینه سازی میکرد .براین اساس دو راهبرد و خط مشی
زیر به نظامهای آموزش و پرورش دنیا پیشنهاد میشد.
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تبدیل دانشآموز منفعل به یادگیرندهای ف ّعال و تشویق او برای پذیرش مسئولیت هر چه بیشتر در
فرایند یادگیری ،ایجاد زمینههای فکری برای درک نیاز به آموزش مداوم ،خودنظم دهی ،حل مسئله،
افزایش دانش و مهارت به موازات تغییرات تدریجی جامعه و بازار کار و ایجاد فرصتهای آموزشی خارج
از کالس درس از طریق ف ّناوریهای اطالعات ،اینترنت و شبکه وب.
تغییر نقش معلم از انتقالدهندۀ اطالعات به راهبر و هدایتکننده و مشوق و محرک دانشآموز به
یادگیری( .جداول صفحه بعد این دو دسته تغییر را خالصه میکند).
مقایسۀ محیطهای یادگیری انفعالی و ف ّعال
44

مؤلفهها

محیط آموزشی انفعالی

محیط یادگیری ف ّعال

فعالیت کالسی

بیشتر یکسویه

تعاملی

نقش معلم

بیانگر مطالب ،متخصص

همکار ـ گاهی یادگیرنده

تأکید آموزشی

از بر کردن مطالب

ارتباطات ،جستوجو ،ابتکار

مفاهیم علمی

انباشتن مطالب ،با ارجاع به ضوابط

تحول مطالب

اثبات موفقیت ها

آزمونهای چند گزینه ای

کیفیت درک

ارزشیابی

تمرین و تکرار

ارجاع به معیارها ،عملکردها

استفاده از فنّاوری

ارتباط ،دسترسی ،همکاری

مقایسۀ تغییر نقشهای معلم و دانشآموز در محیطهای انفعالی و ف ّعال
تغییرات در نقش معلم

تغییر از:
تغییر به:
مخابره کننده اطالعات ،منبع اولیه اطالعات ،متخصص تسهیلکنندۀ یادگیری ،همکار ،مربی ،مشاور ،راهنما و هم درس
مفاهیم ،پاسخگوی تمامیسؤاالت .معلم تمام جنبههای معلم در مسیر فراگیری ،انتخابها و مسئولیتهای بیشتری
یادگیری را کنترل و هدایت میکند.
به دانشآموزان تفویض میکند
تغییرات در نقش دانشآموز

تغییر به:
تغییر از:
مشارکت کنندۀ ف ّعال در فرایند یادگیری ،تولید و تسهیم
دریافت کننده منفعل اطالعات ،پس دادن دانش ها،
دانش ،ایفای گاه به گاه نقش متخصص ،یادگیری همکارانه
یادگیری فعالیتی انفرادی
و مشارکت با دیگران
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بدون شک این نقش جدید معلم به هیچ وجه از اهمیت او نمیکاهد ،بلکه مستلزم بینشها ،دانشها،
هنرها و مهارتهای جدید فراوانی است .تأکیدی که بر نقش دانشآموزان میشود ،نافی این مهم نیست
که هستۀ اصلی تغییرات و اصالحات آموزشی و پرورشی را باید در نقش معلمان جست .ا ّما ما دیگر
نمیتوانیم دانشآموزان را ظرفهای خالی بدانیم که باید پر شوند بلکه باید آنها را جویندگان معنا بدانیم
و تولید معنا نیز نیازمند معلمان با انگیزه و دارای مهارت و دانشهای جدید و عالی است معلمانی که
توانایی تولید معنا دارند و بر تواناییهای عمیقتری از جمله تواناییهای فراشناختی مسلط هستند .چنین
معلمیباید بتواند با معرفی مسائل به دانشآموزان ،ایجاد ابهام کند و با ارائۀ راهبردهای حل مسئله به
کمک خود او رفع ابهام کند .کوهی از نیازهای جدید دانشآموزان و مهارتهای فکری وجود دارد که
پاسخگویی به آنها الزامی است و پاسخ به آنها تنها از عهده معلمان فرهیخته ،هنرمند ،متخصص و ماهر
بر میآید« .ای که از کوچه معشوقه ما میگذری /برحذر باش که سر میشکند دیوارش».
برای عمل به وظیفه معلمیدر شرایط آموزش از راه دور توجه به نکات زیر ضروری است.
 1متخصصان آموزش الکترونیک ،عملکرد مطلوب یادگیری را در نقش و کارکرد معلمان جستوجو
میکنند .از نظر آنان ،معلمان حال و آینده عالوه بر دانش و اطالعات خود ،دربارۀ روشها و مهارتهای
جدید یاددهی ـ یادگیری ،میبایست مهارتهای فنی و اداری الزم را برای آموزش در محیط وب
و هر محیط مجازی دیگر به دست آورند .برخی از این مهارت های فنی و اداری به این شرح اند.:
الف) مهارتهای پایه کار با رایانه؛ مثل فایل بازکردن ،کپی و ذخیره کردن اطالعات ،ایجاد فایلهای
پشتیبان ،استفاده از جستوجوگرها و  ...ب) مهارتهای مربوط به یاددهی ـ یادگیری از طریق وب مانند
آشنایی اولیه با کارکرد نرمافزارهای جدید آموزشی ج) استفاده و بهکارگیری ایمیل د) آشنایی با مرورگرها
 2در فرایند یاددهی ـ یادگیری ،روش های یاددهی ـ یادگیری ،رسانه های آموزشی و ارزش یابی
سه عنصر اساسی دستگیر ما هستند .شاید برخی از ما تا دیروز آنها را مستقل و مجزای از یکدیگر
میدیدیم یا آنها را حاشیهای و نادیده میپنداشتیم و بدون استفاده عالمانه و هنرمندانه از آنها به کار
معلمیمشغول بودیم .ولی در شرایط جدید ارتباط تنگاتنگ و هویت یکپارچۀ این عناصر خودشان را به
ما تحمیل میکنند و بدون این تلقی یکپارچه نمیتوانیم به وظایف معلمیخود عمل کنیم .در شرایط
آموزش از راه دور یا آموزش مجازی نیازمند فهم دوباره ،ارتباط تنگاتنگ و هویت یکپارچه این عناصر
سه گانه هستیم .از این رو بهکارگیری روشهای یاددهی ـ یادگیری ،استفاده از رسانههای آموزشی
و اجرای ارزشیابی را باید با هم یا حداقل متناظر باهم برنامهریزی کنیم .روشهای ف ّعال یاددهی ـ
یادگیری ،رسانههای پرشمار و ارزشیابیهای متنوع با شرایط آموزش مجازی تناسب بیشتری دارند.
 3اگر آموزش را علم و هنر یاددهی ـ یادگیری میدانیم ،در شرایط آموزش از راه دور سهم و نقش
هنر و هنرمندی و زیباییشناسی در کار معلمیبرجستهتر میشود .این ویژگی برجسته هم باید در
آموزشهای ضمن خدمت معلمان به آن توجه شود و هم ما باید در فعالیتهای حرفهای خود انرژی و
وقت بیشتری صرف کنیم و در سبد حرفهای خود سهم خاصی برای آن قائل شویم .استعدادهای هنری
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بالقوه و تواناییهای هنری بالفعل خود را بیشتر به کار بگیریم و توسعه دهیم .در محصوالت تربیتی و
آموزشی که تولید میکنیم شاخصهای هنری و زیبایی شناسی را بهصورت حداکثری مراعات و اعمال
کنیم .معلم در شرایط آموزش مجازی نهتنها بیرقیب نیست بلکه رقبای بزرگی دارد که بدون بهرهگیری
از هنر ،عرصه را به آنها واگذار خواهیم کرد .به تعبیر سعدی «هنر چشمۀ زاینده است و دولت پاینده،
و اگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خود ،دولت است و هنرمند هر جا که رود قدر
بیند و بر صدر نشیند و بیهنر لقمه چیند و سختی بیند» .در اینجا مقصود از هنر ،مهارت و فن در
حرفهها و صنعت است که مولد و تولیدکننده است.
 4در شرایطی که «اجتماع یادگیری» و کالس درس در مکان و زمان معینی برگزار نمیشود ،فرصت
برای فردی شدن و شخصی شدن یادگیریها بیشتر میشود .این امر از سویی برای یادگیری ف ّعال و
معنادار شدن یادگیری دانشآموزان فرصت مغتنمی است ،ولی تربیت مستلزم انتقال فرهنگ و جامعه
نیز میباشد و باید در کنار کثرت و تنوع یادگیریها ،از وحدت و یگانگی تربیت و یادگیری نیز پاسداری
کرد .وحدت تربیت از طریق همسویی فعالیتهای متنوع و متکثر دانشآموزان با اهداف مصوب آموزشی
محقق میشود و این وظیفۀ خطیر جز از طریق ما معلمان امکانپذیر نیست .معلمان ضامن تحقق اهداف
مصوب آموزشی هستند .ما معلمان به نمایندگی از فرهنگ و جامعه به این مهم مبادرت میکنیم و تمام
ارکان جامعه باید ما را در انجام این امر حمایت کنند .از دو راه میتوان به تحقق و تضمین این هدف
کمک کرد .تالش کنیم اهداف اصلی هر واحد یادگیری را صریح و شفاف با دانشآموزان در میان بگذاریم
و از انتقال و دریافت آن توسط دانشآموزان اطمینان حاصل کنیم و با پرسشها و ارزشیابیهای مکرر
و متنوع در حین تدریس بر آن صحه بگذاریم .کالس را به گروههای کوچک تقسیم کنیم و ارتباط
میان افراد گروه را تعقیب و تقویت کنیم ،به گونهای که تنوع و کثرت یادگیریهای فردی در گروهها به
وحدت برسد و با تضمین ارتباط گروههای مختلف با یکدیگر وحدت فعالیتهای یادگیری دانشآموزان
بیشتر شود .بهتر است برخی از تدریسها را به گروهها بسپاریم و برخی از ارزشیابی کالس را بهصورت
گروهی انجام دهیم و به گروهها امتیاز بدهیم و نه صرفاً به افراد .فرصتی فراهم کنیم تا افراد و گروههای
مختلف ،یکدیگر را ارزشیابی کنند تا وحدت و همگرایی فعالیتهای کالس بیشتر شود.
 5تربیت عمق هر آموزشی است و همواره با ارائۀ یک آموزش خوب ،سطحی از تربیت محقق میشود.
پس باید تالش کنیم آموزش کمعیب و نقصی ارائه کنیم .ا ّما میتوان به آن بسنده نکرد و به موازات
آموزش به تربیت نیز اهتمام بورزیم و همواره یک پیام تربیتی مناسب و متناسب داشته باشیم .در
شرایطی که میتواند مستعد آسیبهای اجتماعی و روانی باشد ،پناه و سنگ صبور دانشآموزان باشیم.
انسانها به امید زندهاند ،به بهانههای مختلف امید را به دانشآموزانمان هدیه کنیم .از ذکر نقایص و
معایب احتمالی آموزش مجازی و تکرار آن خودداری کنیم و به آنها اطمینان دهیم که میتوانند به شکل
عمیق و دقیق مطالب را بیاموزند و ما برای این مهم همواره درکنار آنها هستیم .آستانۀ تحملپذیری
خود را به صورت مستمر ارتقا دهیم تا دانشآموزان از ما درس صبر و استقامت بیاموزند ،انتقادپذیری
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را به خوبی تجربه کنیم و آن را به عنوان ارزش در خود و دانشآموزان نهادینه کنیم .فرصتی فراهم
کنیم تا دانشآموزان پرسشهای خود را صریح و شفاف در جمع مطرح کنند .ارزشیابی خود را مقدم
بر ارزشیابی دانشآموزان و مهمتر از آن بدانیم تا هم خودارزیابی را در آنها تقویت کنیم و هم کار خود
(تدریس) را اصالح و ارتقا دهیم .بین محتوا و تکالیف درسی و زندگی دانشآموزان ارتباطی معنادار
برقرار کنیم تا عالقه و انگیزههای درونی آنها را برای درس خواندن و یادگیری برانگیزانیم .شاید در این
مورد طرح تکالیفی که نیازمند همکاری و تعامل دانشآموزان و خانوادهها باشد ،راهگشا است .ذهن
دانشآموزان را از معلومات تلنبار نکنیم .از حجم و گستره مطالب بکاهیم و بر عمق و باطن آنها بیفزاییم.
به عبارت مشهور اندیشیدن را به آنها بیاموزیم و نه اندیشهها را!
در کارگاههای آموزشی ضمن خدمت که برای مهارتهای آموزش غیرحضوری برگزار میشود ،شرکت
کنیم .از تجربیات دیگر همکارانمان استفاده کنیم و محتواها و محصوالت آموزشی و تربیتی منتخب
سایر همکاران را جستوجو کنیم و به دانشآموزان معرفی کنیم و حتی االمکان در اختیار آنها بگذاریم.
رسانههای پشتیبان و مراجع و منابع اطالعاتی و چگونگی استفاده از آنها را به دانشآموزان آموزش دهیم.
کالس غیرحضوری ما نباید یکنواخت و خستهکننده باشد .شاید داشتن طرح درس و استفاده از رسانههای
پرشمار در این مورد به ما کمک کند .کالس مجازی قبل ،حین و بعد دارد به ویژه زمانی که از روش کالس
معکوس استفاده میکنیم .برای هر سه زمان آن برنامهریزی کنیم و بدون اینکه دانشآموزان را خسته
کنیم ،آنها را به مشارکت مستمر تشویق کنیم و آنها را متقاعد کنیم که کار و فعالیت آنها در هر سه زمان
برای ما ارزشمند است و آنها را با روشهای متناسب و خالقانه ارزشیابی کنیم و بازخورد مناسب نشان
دهیم .پرسشهای مفهومی و نیازمند تولید معنا را در ارزشیابیها بیشتر کنیم و نسبت به امانتداری
دانشآموزان در آزمونها حساسیت زیادی نشان ندهیم .در صورت امکان نظرخواهی از دانشآموزان را
برای رصد نیازها و خواستههای آنان از دست ندهیم.

4ـ٢ـ مدیر :سازماندهنده و هماهنگکننده فعالیتهای آموزشی و تربیتی
مدیر در شرایط آموزش چهره به چهره ،در موقعیت و چارچوب مدرسه و كالس درس به هماهنگی
عوامل مؤثر در تربیت و ساماندهی فعالیتهای یاددهی ـ یادگیری میپرداخت .اینك در شرایط آموزش
از راه دور باید با تولید سه بستۀ مدیریتی ویژه اولیا ،دانشآموزان و مربیان در محیطی گستردهتر و
البته پیچیدهتر به وظیفۀ خود عمل کند.
تغییر در مکان و زمان تربیت ،هرگز به معنای خروج «اجتماع یادگیری» از مدرسه و خانه و انتقال
آن به فضای مجازی نیست .مدرسه و خانه همواره بستر اصلی تربیت و یاددهی ـ یادگیریاند و البته
همواره تالش می كنند تا با توجه به اقتضائات خود به بهترین شیوه از تمامیظرفیت فضای مجازی
استفاده كنند .این همان اصل تعطیلناپذیری مدرسه و تربیت مدرسهای است و بسیار آشكار است كه
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برقراری و برپایی مدرسه صرفاً به معنی باز بودن درهای فیزیكی مدرسه نیست ،بلكه جاری و ساری
بودن تربیت مدرسهای با شادابی و بالندگی كامل مهم است .مدیر مدرسه ضامن برقراری و دائر بودن
مدرسه و تربیت مدرسهای است .عمل به این وظیفۀ مهم كاری بس خطیر و چه بسا دشوار است.
ال حضوری ناممكن است و تربیت مدرسهای كامالً
در شرایط كنونی وضعیت تربیت مدرسهای كام ً
غیرحضوری مطلوب نیست .مدیر مدرسه باید در همین شرایط كرونایی هم حتیاالمكان با رعایت كامل
شیوهنامههای بهداشتی از تمامی ظرفیت حضوری مدرسه برای تعامل مؤثر دانشآموزان ،خانوادهها و
معلمان استفاده كند .این ارتباط ضرورتاً از طریق تشكیل كالس درس و اجتماع یادگیری مرسوم صورت
نمیگیرد .بلكه تعامل آموزشی و تربیتی دانشآموزان و خانوادهها و معلمان میتواند در قالبهای متفاوت
حضوری زمانبندی و اجرا شود .حداقل ارتباط میان دانشآموزان ،اولیا و مربیان مدرسه و پیگیریهای
درسی و آموزشی میتواند از طریق تلفن صورت گیرد.
مدیر مدرسه در فضای مجازی و آموزش غیر حضوری نیز میتواند به بسیاری از وظایف مدیریتی خود
عمل كند و آموزش غیرحضوری نمیتواند محمل انصراف از تكالیف اساسی مدیریتی او باشد .اگر قرار
است مدیر مدرسه ضامن جاری و ساری بودن تربیت مدرسهای باشد ،بسیاری از فعالیتهای مدیر
تعطیلناپذیرند .از فعالیتهای روزمره و جاری مدیر كه بگذریم ،اساسیترین وظایف مدیر همچنان
برقرار است و البته عمل به آن اقتضائات جدیدی دارد كه باید به آن آگاه شد .تمامی توصیههایی كه به
خانوادهها ،دانشآموزان و معلمان میشود ،داللتهایی برای مدیر مدرسه دارد .مدیر مدرسه باید برای
خانوادهها ،دانشآموزان و معلمان بستههای مدیریتی مستقل و متناسب طراحی و اجرا كند.
ـ در هر کدام از این بستهها مدیر باید براساس برنامه و اهداف آموزشی و تربیتی دربارۀ چگونگی
استفاده از روشهای یاددهی ـ یادگیری ،رسانههای آموزشی و ارزشیابی در آموزشهای حضوری
و غیر حضوری تصویر واضح و صریحی ارائه کند و بر اجرای کامل آن نظارت کند .در شرایط کنونی
مدیران تحولگرا میتوانند برای عبور از ارزشیابی کمی به ارزشیابی کیفی مشوق و پشتیبان
توانمندی باشند.
ـ برگزاری کالسهای آموزش معلمان و ارتقای علمیآنان ،به ویژه توانایی استفاده مطلوب از رسانههای
آموزشی و آموزش الکترونیک ،نظارت بر چگونگی ارزشیابی مستمر توسط آنان ،ارزشیابی معلمان و
نظارت بر عملکرد آنان در شرایط جدید و حمایت و پشتیبانی مؤثر از آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است.
ـ حضور و غیاب دانشآموزان ،توجه به آسیبهای رفتاری و روانی آنها ،رصد فعالیتهای یادگیری آنان،
نظارت بر پیشرفت تحصیلی آنان ،توجه به تحقق مطلوبیتهای تربیتی و شهروندی در آنها ،پیگیری و
نظارت بر راهبرد آموختن یک مهارت توسط آنها ،اهمیت و ضرورت بیشتری دارد.
ـ شرایط کرونایی میتواند زمینۀ برداشتن دیوارهای مرئی و نامرئی میان خانواده و مدرسه باشد .از این
رو برقراری ارتباط با خانوادهها ،توجه ویژه به آموزش خانوادهها و جلب مشارکت حداکثری آنها ،تشکیل
انجمن اولیا و مربیان و برگزاری مستمر و منظم جلسات این انجمن برای هم افق کردن انتظارات والدین،
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دانشآموزان و معلمان از فرایندهای یاددهی ـ یادگیری در آموزش مجازی حائز اهمیت فراوان است.
به هر ترتیب بخشی از خانه به کالس درس تبدیل میشود و برخی از مسئولیتهای تربیتی مدرسه به
خانواده سپرده میشود .مدیر مدرسه باید در چگونگی سازماندهی آموزش در خانه به خانوادهها کمک
کند .مدیر باید خود از امکانات و وسایل الکترونیکی دانشآموزان برای دسترسی به آموزشهای مجازی
اطالع قطعی حاصل کند و در صورت عدم دسترسی برخی دانشآموزان برای رفع مشكل یا روشهای
جایگزین چارهاندیشی کند .نسبت به بهبود پیشرفت تحصیلی دانشآموزان فاقد انگیزه حساس باشد و
با همكاری خانوادۀ آنان در این زمینه اقدام الزم را به عمل بیاورد .هدایت و راهبری فعالیتهای فرهنگی
و اجتماعی؛ برگزاری مناسبتهای اسالمی ،برگزاری مسابقات علمی و فرهنگی میان دانشآموزان،
تشکیل شورای مدرسه ،برگزاری منظم جلسات دبیران ،ایجاد تشکلهای دانشآموزی چون انجمن
اسالمی ،بسیج ،هالل احمر و ...در این شرایط نیز امکانپذیر است .این فعالیتها باعث تقویت ارتباط
دانشآموزان و مدرسه میشود و شادابی و بالندگی مدرسه را در پی دارد.
مدیر مدرسه در شرایط حضوری در ارتباط با تربیت بدنی ،سالمت روانی ،بهداشت محیط و بهداشت
فردی و گروهی دانشآموزان وظایفی به عهده دارد .این وظایف در شرایط کرونایی از اهمیت بیشتری
برخوردار است و باید با تعامل با معلمان ،دانشآموزان و خانوادهها به این وظایف عمل کند .مشاورت با
دبیران تربیت بدنی و سالمت و بهداشت و پیشنهادها و راهكارها و نظارت آنان ضروری و راهگشاست.
برای ساماندهی آزمایشگاهها ،کارگاهها و کتابخانهها و ...در فضای مجازی نیز ظرفیتهایی وجود دارد.
مدیر مدرسه میتواند برای عمل به این وظایف با دیگران مشورت کند و حتیالمقدور از این ظرفیت
استفاده کند .برای برطرف كردن مشكالت مدرسه در ارائۀ آموزش مجازی مطلوب باید از حمایت
حداكثری ادارات آموزش و پروش و خانوادهها بهره برد .این شرایط فرصت مجددی برای توجه ،پیگیری
و عمل به ارزش عدالت آموزشی در همه اركان آموزش و پرورش ،به ویژه مدیران مدارس دولتی است.
اگر در یک طبقهبندی مشهور وظایف مدیر مدرسه را به چهار دستۀ وظایف آموزشی ،تربیتی ،اداری
و مالی تقسیم کنیم ،در شرایط جدید مدیر مدرسه باید از فشار و سهم وظایف اداری و مالی بکاهد و
در مقام یک مدیر تربیتی و آموزشی عمل کند و حتیاالمکان از یک مدیر سختافزاری به یک مدیر
نرم افزاری تغییر موقعیت دهد و بر مسئولیت ها و وظایف چندبعدی آموزشی ،ارشادی ،فرهنگی و
اجتماعی خود واقف شود و به آنها عمل كند.
مدیریت آموزش و یادگیری الكترونیكی به عنوان ابزاری برای اعمال مدیریت بر دورة آموزش و محتوای
آن در سطح مدرسه عمدتاً به دو بخش اصلی تقسیم میشود:
برنامهریزی آموزشی در سطح مدرسه (مدیریت بر دوره و برنامۀ آموزشی و یادگیری الكترونیكی):
شامل تعریف درس ،زمانبندی كالس ،انتخاب واحد ،گزارشگیری ،سطحبندی و رتبهبندی یادگیرندگان،
ثبت اطالعات كاربران یا دانشآموزان و ارائۀ مباحث درس بر اساس سلسله مراتب و توالی تعریف شده
در برنامه.
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برنامهریزی درسی در سطح مدرسه (مدیریت مطالب و محتوای آموزش و یادگیری الكترونیكی):
مدیریت محتوا مربوط به انواع خدمات فعالیتهای جنبی كالس مجازی ،جستوجوی هوشمند ،ایجاد
امكان برای گفتوگوهای گروهی و انباشت تجارب اعضای كالس درس مجازی و طراحی و ارائۀ انواع
آزمون و فعالیتهای مربوط به ارزشیابی و دریافت بازخورد را شامل میشود.
توجه به نکات زیر ،در اعمال مدیریت آموزشی در آموزش مجازی و کارآمدی و اثربخشی آن مؤثر است.
 1مدیر مدرسه در آغاز سال تحصیلی از طریق پیامرسان شاد یک پیام خوشامدگویی برای تمامیدانشآموزان
ارسال کند و آغاز سال تحصیلی را به آنها تبریک بگوید و از اینکه مدرسه را برای تحصیل انتخاب کردهاند،
از آنها تشکر کند و برای آنها آرزوی سالمتی و موفقیت کند و ضمن اطمینان بخشی به آنها به صراحت
انتظارات خود را از آنها بیان کند و چگونگی ارتباط با خود و مربیان مدرسه را تشریح کند.
 2از طریق پست الکترونیکی یا بحثهای چندجانبه با دانشآموزان و معلمان در ارتباط باشد .برخی
مدیران خالصهای از پیشرفت کار مدرسه را به خانوادهها ،دانشآموزان و معلمان گزارش میکنند و
دربارۀ برنامههای آینده مدرسه اطالعرسانی میکنند و تذکرات الزم را گوشزد میکنند.
 3با طراحی مناسب آموزشهای مجازی ،مشارکت ف ّعال خانوادهها ،دانشآموزان و معلمان ،تشویق
آنها به تأمل و خود راهبری ،میتواند مسائل و مشکالت ناشی از جدا افتادگی را کاهش دهد و آنها را
به فعالیتهای جالب و مفید فردی و جمعی تشویق کند.
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بخش اختصاصی

2

مقدمه

در شرایط همهگیری ویروس کووید  19که امکان تشکیل اجتماع یادگیری یا کالس درس به روال
عادی وجود ندارد چه باید کرد؟ مدرسه و تربیت مدرسهای را چگونه سامان دهیم؟ بدون تردید بنا به
اهمیت و ضرورت تربیت مدرسهای باید با تغییر در روشها و شیوههای انجام کارها از تعطیلی مدارس
جلوگیری کنیم.
در وضعیت عادی که آن را وضعیت سفید میگویند ،آموزش بهصورت حضوری ارائه میشود .برای
وضعیت غیرعادی و اضطراری ناشی از شیوع ویروس کووید  ١٩دو حالت زرد و قرمز وجود دارد؛ در
وضعیت زرد ،آموزش ،نیمهحضوری (تلفیقی از حضوری و غیرحضوری) برگزار میگردد و در وضعیت
قرمز ،آموزش ،غیرحضوری ارائه میشود .در وضعیت قرمز برای کاستن از حجم محتوای آموزشی و
افزودن به عمق آموزش ،بخشی از محتوای دروس بهعنوان «مطالعه آزاد» به دانشآموزان واگذار میشود
ش محتوا ،ارزشیابی رسمی بهعمل نمیآید .در این برنامه ،منظور از زمان
و طبیعی است که از این بخ ِ
آموزش ،همان زمان مصوب شورای عالی آموزش و پرورش است که هر جلسه کالس درس را  ٥٠دقیقه
میداند که با این معیار ،مدت زمان الزم برای کالسهای غیرحضوری  ٣٥دقیقه در نظر گرفته شده است.
برنامۀ حاضر بر دو فرصت پیش روی تربیت مدرسهای ،تأکید ویژه دارد .یکی استفاده کارآمد و اثربخش
از آموزشهای غیرحضوری به کمک رسانههای پشتیبان و دیگری تأکید بر خانه ،خانواده و دانشآموز
بهعنوان یادگیرنده ف ّعال و مستقل است .در این شرایط دانشآموزان میتوانند با حمایت اولیا و مربیان
به یادگیرندگان ف ّعال تبدیل شوند و بهتدریج مدیریت یادگیری خود را بهدست گیرند و یادگیری عمیق
و معناداری داشته باشند .مدرسه تمام تالش خود را بهعمل میآورد تا آموزشهای غیرحضوری اثربخش
و کارآمد باشند .آموزشهای غیرحضوری مدرسه را نیز باید بهگونهای ارائه داد که به هدایت و تقویت
فعالیتهای متنوع یادگیری دانشآموزان در خانه منجر شود .تنها تلفیق مناسب این دو طریق میتواند
مانع توقف تربیت مدرسهای فرزندان ما شود.
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استمرار تربیت مدرسهای و عبور صحیح از وضعیت پیش آمده ،تنها با تغییرات متناسب در مؤلفههای
اساسی برنامههای درسی امکانپذیر است .این مؤلفهها شامل محتوا ،رسانههای آموزشی ،راهبردهای
یاددهیـ    یادگیری و شیوههای ارزشیابی است .برای این مقصود ،هر یک از برنامههای درسی دوره
متوسطه در این مؤلفهها تغییراتی داشتهاند که در فصل حاضر بهترتیب و به تفکیک دروس ارائه خواهد
شد .ابتدا هر برنامه درسی در قالب جدولی به نمایش درآمده است که در یک نگاه اجمالی ،شمای کلی
برنامه را در مؤلفههای یاد شده نشان میدهد .سپس در ادامه جدول ،توضیحات تفصیلی و مبسوط هر
برنامه درسی بیان شده است.
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شبکۀ شاد

این شبکه نقش تعامل بین معلم ،دانش آموز و ارزش یابی پیشرفت تحصیلی را دارد و به هرچه پویاتر شدن تدریس کمک می کند.

شبکۀ رشد

مراجعۀ دانش آموز و معلم به شبکۀ رشد ( )www.roshd.irو استفاده از فیلم های بارگذاری شده.

زمان آموزش

شاید تاکنون با بسنده کردن به حداقل ها ،دعوت به استفاده از روش های ف ّعال یاددهی ـ یادگیری یك توصیۀ آموزشی صرف تلقی می شد ولی با
تغییر شرایط آشکار شد كه استفاده از روش های ف ّعال یاددهی ـ یادگیری امری واجب و ضرورتی اجتناب ناپذیر است زیرا در این شرایط سایر روش ها
همان اثربخشی حداقلی را نیز ندارند.

جلسه ساعت

حضوری

محتوا

غیرحضوری

روش تدریس

سراسری

وظیفه تدریس و آزموزش را بر عهده دارد .دانش آموزان از طریق مشاهده رسانه ملی برنامه ها را دنبال کند.

دروس:
1،2،8،9،10،11،12،14

رسانههای پشتیبان

استفاده از ظرفیت های درون استانی متناسب با شرایط فرهنگی ،اقلیمی و ...و تشویق معلمان و دانش آموزان به پیگیری آموزش های تلویزیونی

سایر دروس

فضای مجازی تلویزیون

استانی

مجال ارزش یابی به شیوه های خود ارزش یابی ،همتا ارزش یابی ،ارزش یابی مستمر در حین فرایند یاددهی ـ یادگیری و  ...میسر می شود.
در ارزش یابی حضوری طبق شیوه نامه مندرج در راهنمای معلم عمل شود.

درس /پایه /دوره /رشته

دروس:
2،4،5،6،7،8، 14،15

راهبردهای یاددهی ـ یادگیری

دانشآموز

یادگیرنده فعال :در این شرایط ،دانشآموز فرصت معنادار كردن یادگیری و مدیریت یادگیری خود را بهدست میآورد .مدیریت یادگیری مستلزم
مهارتهایی چون خودبرنامهریزی ،خودنظارتی ،خود    ارزشیابی ،خودبازاندیشی و خودتنظیمی است.

سایر دروس

رسانههای آموزشی

معلم

راهبر و هدایتکنندۀ یاددهی ـ یادگیری :دبیران توجه داشته باشند که در شرایطی که نوجوانان در معرض انواع شبهات دینی قرار دارند ،کم رنگ
شدن آموزش دروس دینی و تضعیف جایگاه آن ،آسیب های فراوانی برای مخاطبان به همراه خواهد داشت و حل این مشکل نیازمند همت و تالش مضاعف
در عرصۀ آموزش مجازی است .آموزش مجازی ،فرصتی است که آموزش مفاهیم دینی ،به خانهها نیز راه یابد و دبیران میتوانند برخی از آموزشهای
خود را برای آگاهسازی والدین قرار دهند.

دروس:
1،2،4،6،7،11،12

شیوههای
ارزشیابی

مدیریت مدرسه

سازماندهنده و هماهنگکننده :شایسته است که مدیران از درجه بندی دروس به مهم و غیرمهم پرهیز کنند .زیرا این کار در عمل موجب تضعیف
دروس انسانی خواهد شد و پایههای فکری دانش آموز را ضعیف خواهد کرد .دروس انسانی در هر جامعهای ،پایهگذار فرهنگ و تمدن آن جامعه است و
تضعیف آن ،موجب تزلزل بنیان جامعه خواهد شد.

حضوری/
غیرحضوری
offline
(بیرون خط)
( onlineبرخط)

خانواده

مسئول تربیت :خانواده ،فضا و شرایط الزم را برای آموزش متربی فراهم می كند؛ از سالمت جسمی ،عاطفی و روحی دانش آموز مراقبت می كند و
با مشاركت صحیح در فرایندهای یاددهی ـ یادگیری و ارزش یابی بر تحقق آموزش مفید و مناسب نظارت می كند .همچنین با توجه به حضور بسیار
پررنگ دانش آموز در فضای مجازی ،الزم است والدین با باال بردن سواد رسانه ای خود و مطالعه در این زمینه ،با فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی
آشنا شوند تا بتوانند راهنمای خوبی در این زمینه برای فرزندان خود باشند.

سایر دروس

مخاطبان برنامه
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1ـ محتوا
دروسی که باید حضوری آموزش داده شوند در جدول صفحۀ قبل گنجانده شدهاند .دروس اعتقادی
و احکام به دلیل اهمیت آموزش صحیح آنها و سؤاالت فراوان دانشآموزان در اولویت آموزشهای
حضوری بودند.
دروس اعتقادی در کتابهای پیامهای آسمان در فهرست کتاب به خوبی مشخص شده است یعنی فصلهای
«  خداشناسی»« ،معاد» و «راهنماشناسی»؛ دروس مرتبط با احکام نیز در فصل «راه و توشه» قرار دارند.
در کتاب های دین و زندگی نیز بیشتر دروس بخش اول کتاب یعنی بخش «تفکر و اندیشه» در زمرۀ
دروس اعتقادیاند و دروس احکامی در فصل «   قدم در راه» قرار دارند.
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2ـ روش تدریس
حضوری
الف) روش آموزش فعال :روش تدریس کتابهای پیامهای آسمان مبتنی بر روش آموزش فعال
است؛ یعنی مشارکت دادن دانشآموز در فرایند تدریس .هدف این است که مخاطب به جای حفظ
کردن کلمات و عبارات ،قدرت تحلیل پیدا کند و روحیه پرسشگری و پژوهشگری در او ایجاد یا تقویت
شود .شیوههای مختلف این روش در کتاب های راهنمای معلم موجود است .اما اکنون با توجه به
شرایط پیشآمده الزم است تدبیری اندیشیده شود تا در کالسهای حضوری ـ تا آنجا که فرصت اجازه
میدهد  ـ از مشارکت هرچه بیشتر دانشآموز بهرهمند شویم .به این منظور ،دبیران محترم باید قبل از
حضور دانشآموز در کالس ،پرسشهایی را درخصوص موضوع درس مطرح و دانشآموز را تشویق به
یافتن پاسخ کنند تا وی با هدایت دبیر به سراغ مطالعۀ منابع بیشتر رود.
ب) روشهای یادگیری معکوس :در این روش با توجه به فرصت اندک آموزشهای حضوری میتوانید
در قالب یک فیلم یا فایل صوتی ،درس را آموزش و در اختیار دانشآموزان قرار دهید تا در فرصت حضور
آنها در کالس ،تنها به انجام فعالیتهای گروهی یا پاسخ به پرسشها بپردازید.
توجه :ارائه نمرۀ تشویقی برای دانشآموزانی که قبل از ورود به کالس مطالعه کردهاند ،یکی از ابزارهای
مناسب برای ترغیب دانشآموزان است.
غیرحضوری :در آموزشهای غیرحضوری از چند شیوه میتوان استفاده کرد که عبارتاند از:
ـ در تدریس مجازی سعی شود که بخشی از ساعت آموزش به خود دانش آموزان اختصاص یابد؛
یعنی در انتهای هر جلسه ،فعالیتهایی از قبیل ارائۀ بخشی از درس ،پاسخ به یکی از شبهات رایج
در خصوص موضوع درس ،مطالعۀ کتابهای مرتبط ،دیدن فیلم و ...بر عهدۀ تعدادی از دانشآموزان
گذاشته و در ابتدای جلسۀ بعد از آنان خواسته شود .در این خصوص ،مطالب و گزارش خود را در بازۀ
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زمانی مشخص ارائه کنند .این کار موجب پیشمطالعۀ دانشآموز و آمادگی هرچه بهتر وی برای درک
عمیقتر درس میشود.
ـ با راهاندازی گروه یا کانال در فضای مجازی از دانشآموزان بخواهیم سؤاالت خود را در این گروهها
بپرسند ،کلیپ یا فیلم یا متن مناسب با موضوع درس ارسال کنند ،تجربیات خود را در خصوص موضوع
آموزش مطرح کنند و.  ...
ـ در تدریس مجازی خود حتماً کتابهای مرتبط ،برنامههای تلویزیونی مرتبط (همچون برنامه به سمت
خدا) یا فیلمهای مناسب و مرتبط با موضوع درس را به دانشآموز معرفی کنیم و برای مطالعه یا دیدن
آنها نمرۀ تشویقی در نظر بگیریم.

3ـ ارزشیابی

ـ ارزشیابی حضوری

در ارزشیابی حضوری طبق شیوهنامه مندرج در راهنمای معلم عمل شود.

ـ ارزشیابی غیرحضوری

بهترین روش برای ارزشیابی غیرحضوری ،بررسی میزان مشارکت دانشآموزان در فضای مجازی و
آمادگی آنان برای پاسخگویی به مسائل مطرح شده از سوی دبیران است .به عنوان نمونه ،پیشمطالعۀ
درس توسط دانشآموز ،میزان انجام تکالیف ،میزان بیان دغدغهها و مسئلهها در خصوص محتوای درس،
مطالعات جانبی و انجام فعالیتهای داوطلبانه میتواند معیار خوبی برای ارزشیابی از دانشآموزان باشد.

4ـ رسانههای پشتیبان
شبکۀ رشد
این شبکه با همکاری کارشناسان گروه حکمت و معارف برای هر یک از کتابهای پیامهای آسمان
هفتم تا نهم ،دست کم شیوۀ آموزش دو درس از بخش غیرحضوری را که به کمک کارشناسان گروه
اجرا میشود ،تصویربرداری کند و بهعنوان الگوی آموزش در اختیار دبیران قرار دهد.
شیوۀ کار به این شکل خواهد بود که حوزۀ حکمت و معارف برای هر پایه ،دو درس (یک درس اعتقادی
و یک درس احکام یا اخالق) را در قالب یک آموزش سی دقیقهای ارائه میکند تا دبیران هر پایه با
شیوۀ آموزش دروس بهصورت مجازی آشنا شوند.
شبکۀ شاد
این شبکه باید با ایجاد بستری مناسب برای آموزش تعاملی و دوسویه میان دبیران و دانشآموزان
امکان اجرای هرچه پویاتر کالس و نیز امکان ارزشیابی دقیق را فراهم آورد.
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تلوزیون سراسری
از این رسانه انتظار میرود که:
از دبیرانی که حوزههای یادگیری مربوط ،آنان را معرفی کردهاند ،استفاده کند.
سعی شود به دلیل اشکاالت فراوان پخش زنده ،حتماً آموزشها از قبل ضبط شود.
این امکان را فراهم کند که دانشآموزان فرصت تعامل با دبیر اجراکننده را از طریق ابزارهای ارتباطی
همچون دورنگار یا پیامک و ...داشته باشند تا پرسشهای خود را از دبیر بپرسند و پرسشهای فراگیران
در چند برنامۀ مجزا پاسخ داده شود.
حتماً از فرصت آموزشهای رادیویی غفلت نشود چون بخش قابلتوجهی از مناطق محروم روستایی
تنها به رادیو دسترسی دارند.
تلوزیون استانی
این شبکهها میتوانند با توجه به فرصت محدود شبکههای سراسری ،بخشی از بار آموزش دانشآموزان
را برعهده گیرند .البته از این شبکهها انتظار میرود که حتماً برای انتخاب دبیران در هماهنگی کامل
با گروه آموزشی ادارههای کل آموزش و پرورش استان باشند و ترجیحاً از سرگروههای آموزشی هر
درس بهعنوان مدرس استفاده کنند.

5ـ انتظارات از مخاطبان برنامه
معلم
دبیران محترم به این نکته توجه داشته باشند که تعداد قابل توجهی از دانشآموزان به دلیل ویژگیهای
نامناسب محیط و خانواده ،تنها در این درس است که با آموزههای دین بهصورت مستقیم آشنا میشوند
و این مسئولیت سنگینی بردوش ما و متولیان آموزش دین میگذارد .بنابراین ،مراقب باشیم که در
شرایط پیشآمده در کشور بهدلیل کرونا ،دانشآموزان از این نوع تعالیم محروم و دچار آسیبهای
جدی در تربیت دینی نشوند .از اینرو خواهشمند است به نکات زیر توجه شود:
الف) سعی شود دروس اعتقادی و احکام که نیاز به آموزش ظریف و دقیق دارد ،به صورت حضوری
برگزار شود تا دانش آموزان در یادگیری این مطالب دچار کج فهمی نشوند.
ب) با توجه به نیاز مبرم دانش آموزان برای ارتباط بیشتر با دبیران دینی در شرایط پیش آمده
که این ارتباط را به حداقل می رساند ،بهتر است از راه های ارتباطی دیگر برای تعامل بیشتر با
دانش آموزان بهره کافی برده شود .به عنوان نمونه نشانی رایانامه دبیر در اختیار دانش آموزان قرار
گیرد تا سؤاالت و شبهات خود را از وی بپرسند یا در فضای مجازی گروه های دوستانه برای ارتباط
بهتر با دانش آموزان ایجاد شود.
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ج) با توجه به فراغت مضاعف دانشآموزان در این شرایط ،کتابهای مناسب و خوبی که در حوزۀ
آموزش مباحث اعتقادی و اخالقی نگاشته شده است به دانشآموزان معرفی شود و نسبت به مطالعۀ
ترغیب و تشویق صورت گیرد.
د) حتیاالمکان جلسهای حضوری با خانوادۀ دانشآموزان ترتیب دهید و از آنها در مقام همیاران معلم
یاد کنید و بخواهید تا در کنار فرزندشان ،مباحث کتاب درسی را مرور و آنان را به یادگیری و عمل به
این مطالب ترغیب کنند.
مدیریت مدرسه
درس دینی متولی مستقیم آموزش مفاهیم دینی به دانشآموزان است و هرگونه کوتاهی در اجرای
آن ،اثرات جبران ناپذیری در تربیت دینی مخاطبان خواهد گذاشت .اهمیت این درس به لحاظ دامنۀ
اثرگذاری آن ـ که عالوه بر دنیا ،آخرت مخاطب را نیز تحث تأثیر قرار میدهد .تقسیمبندی دروس به
دروس درجۀ یک و دو از سوی برخی مدیران همانقدر مضر و تأسفبار است که مسئولی ،شهروندان
را به شهروندان درجه یک و دو تقسیم کند .تفکیک دروس به دروس مهم و غیرمهم قطعاً به فرایند
تربیت لطمه میزند زیرا همۀ این دروس همچون اجزای پیکری در کنار هم معنا مییابند .در این میان،
دروس انسانی به جهت اثر ویژهای که رشد تفکر مخاطب دارند و پایههای فکری وی را بنا میگذارند،
باید مورد حمایت جدی مدیران قرار گیرند ،نه آنکه از چرخۀ آموزش کنار گذاشته شوند.
خانواده
مهمترین و مؤثرترین نهاد در تربیت دینی دانشآموز ،خانواده است و مدرسه تنها بهعنوان یک بازوی
کمکی میتواند در امر تربیت دانش آموزان اثرگذار باشد .حال با کمرنگ شدن آموزشهای حضوری در
مدرسه و با توجه به اینکه دانشآموزان بخش بیشتری از وقت خود را در کانون خانواده میگذرانند،
الزم است والدین برای پیشرفت روند تربیت دینی فرزندان خود به نکات زیر توجه داشته باشند:
الف) فرزند من و شما آن چیزی نمیشود که ما میخواهیم بلکه آن چیزی میشود که ما هستیم.
این جملۀ کلیدی در امر تربیت است .فرزندان ما« ،من دیگر ما» هستند و در بسیاری از امور از همان
مسیری میروند که ما را در حال طی کردن آن دیدهاند .از این رو اگر میخواهیم آموزههای کتابهای
دینی بر روی فرزندانمان اثر بگذارد ،اول باید من و شمای پدر و مادر به آن آموزهها عمل کنیم .پس
بهتر است خود را مخاطب کتاب دینی بدانیم و گام به گام و همراه فرزندانمان درسهای آن را بخوانیم
و به آن عمل کنیم.
ب) شرایط محیط خانواده نباید در تعارض با آموزههای دین باشد .اگر دانشآموز در کتاب خود در
خصوص حرمت موسیقی حرام مطالبی را بخواند یا از حرمت دیدن فیلمها و تصاویر غیراخالقی آگاه
شود اما در محیط خانواده بستری برای آلوده شدن به این گناهان فراهم باشد ،قطعاً دچار تعارض جدی

59

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

می شود .این مسئله در خصوص سایر رذایل اخالقی همچون دروغ ،غیبت ،بددهانی و ...نیز صادق است.
شایسته است که پدر و مادر ،فضای خانواده را به گونهای فراهم کنند که به محیطی امن برای گناه
تبدیل نشود.
ج) به دلیل دور بودن فرزندان شما از محیط مدرسه و عدم ارتباط با دبیران دینی یا سایر دبیران متعهد
و با اخالق ،الزم است تدبیری بیندیشید تا این خأل پر شود .بدین منظور ،تهیه کتابهای مناسب با
موضوعات اخالقی و دینی و تشویق فرزندان به مطالعۀ آنها میتواند بخشی از این نقیصه را جبران کند.
میتوانید جهت آشنا شدن با کتابهای مناسب سن فرزندانتان به سایت زیر مراجعه کنید:
http://samanketab.roshd.ir
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د) با توجه به اینکه فرزندان در این ایام ،بیش از گذشته در فضای مجازی حضور دارند ،نظارت و
توجه والدین باید بیش از گذشته صورت پذیرد .البته این بدان معنا نیست که با ایجاد فضای بسته و
تحکم آمیز ،شرایط دشواری را برای فرزندان خود ایجاد کنیم بلکه شایسته است در درجه اول با باال
بردن سواد رسانهای خود با فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی به خوبی آشنا شویم و در گام بعد با
آگاهسازی فرزندان ،آنان را به استفاده ار فرصتهای مطلوب فضای مجازی تشویق کنیم و از آسیبهای
این فضا بر حذر داریم.
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راهنمای درس آموزش قرآن
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خانواده

مسئول تربیت؛ مشاركت و مراقبت و حمايت و تشويق دانشآموز :خانواده فضا و شرايط الزم را براي آموزش متربي فراهم
مي كند؛ از سالمت جسمي ،عاطفي و روحي دانشآموز مراقبت مي كند؛ و با مشاركت صحيح در فرايندهاي ياددهي ـ يادگيري
و ارزش یابی بر تحقق آموزش و تربیت قرآنی نظارت مي كند.

مدیریت مدرسه

سازمان دهنده و هماهنگ کننده :نظارت ،حمايت و تشويق معلمان و دانشآموزان :مدير در شرايط آموزش چهره
به چهره ،در چارچوب مدرسه و كالس درس به هماهنگي عوامل مؤثر در تربيت و ساماندهي فعاليتهاي ياددهي ـ يادگيري
ميپرداخت .اينك در شرايط آموزش از راه دور بايد با توليد سه بسته مديريتي ويژه اوليا ،دانشآموزان و معلمان در محيطي
گستردهتر و البته پیچیدهتر وظيفه خود را ايفا كند.

معلم

راهبر و هدایتکنندۀ یاددهی ـ یادگیری :آموزش ،تدریس و تربيت از طريق شبكههاي مجازي ،معلم به شيوههاي عالمانه
و هنرمندانه ،فعاليتهاي متنوع و متكثر يادگيري دانشآموزان (يادگيرندگان فعال) را در جهت تحقق اهداف برنامه درسی
هدايت مي كند لذا تمامي اركان جامعه به ويژه عوامل مؤثر در امر تربيت و يادگيري بايد از معلم و جايگاه او براي ايفاي اين
نقش خطير حمايت كنند.

دانشآموز

یادگیرنده ف ّعال :در اين شرايط ،دانشآموز فرصت معنادار كردن يادگيري و مديريت يادگيري خود را به دست ميآورد .مديريت
يادگيري مستلزم مهارتهايي چون خودبرنامهریزی ،خودنظارتي ،خودارزش یابی ،خودبازانديشي و خودتنظيمياست مانند تشویق
دانشآموز به استفاده از کتاب گویا (لوح فشرده) برای انس روزانه با قرآن کریم و خواندن یک صفحه از قرآن کریم و...

سراسری

بخشی از وظيفه تدريس و آموزش را بر عهده دارد .انتظار میرود دانشآموزان از طريق مشاهده رسانه ملي برنامهها را دنبال كنند.

شبکه شاد

ایجاد امکان آموزش تعاملی و دوسویه بین دبیر و دانش آموزان

شبکه رشد

مراجعه دانش آموز به شبکه رشد( )www.roshd.irو استفاده از فيلم هاي بارگذاري شده در این شبکه
تأکید بر مهارتآموزی همراه با رعایت تلفظ و درک معنای آیات درس
و تدبر در پیام قرآنی
روشهای فعال در بستر مجازی
مطابق الگوي پيشنهادي در كتاب راهنماي معلم
به كارگيری محتوای الکترونیکی و روشهاي فعال ،كالس معكوس و ...

این دو بخش توسط دانشآموز در منزل و با استفاده از
روشهای فعالی در بستر مجازی انجام میگیرد.
توصیه میشود دانشآموزان هر روز مقداری از آیات
کتاب درسی و یا قرآن کامل (مصحف شریف) را بخوانند
و دبیر قرآن این فعالیتها را در ارزش یابی لحاظ میکند.

محتوا
زمان آموزش

جلسه

ساعت

ـ قرائت آيات درس

ـ حفظ پيام و آيات منتخب

ـ قواعد و تلفظ حروف

ـ كار در كالس (مفاهيم)

حضوری
دوره/شاخه /پایه /درس

ـ پيام قرآني

غیرحضوری

راهبردهای یاددهی ـ
یادگیری

رسانههای آموزشی

رسانههای پشتیبان

استانی

روش تدریس

فضای مجازی

ارزش یابی به مثابه یاددهی ـ یادگیری :مجال ارزش یابی به شيوه هاي خودارزش یابی ،همتا ارزش یابی ،ارزش یابی مستمر
در حين فرايند ياددهي ـ يادگيري و  ...ميسر مي شود.
آفالین :به جز بخش قرائت ساير بخش ها مي تواند غير برخط باشد .ـ آنالین :آزمون قرائت در صورت حضوري نبودن به
صورت برخط باشد .ـ آزمون حضوری :آزمون قرائت به صورت شفاهي و حتي االمكان حضوري
استفاده از ظرفيتهاي درون استاني متناسب با شرايط فرهنگي ،اقليميو  ...و تشويق معلمان و دانشآموزان به تربيت و يادگيري

تلویزیون

شیوههای ارزشیابی

حضوری/غیرحضوری
( offlineبیرون خط)
( onlineبرخط)
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1ـ محتوا
عناصر تدوين برنامۀ درسی ترکيبی و بستۀ آموزشی پيشنهادی برای سال تحصيلی 1400ـ1399
مبتنی بر شرايط کرونايی و پساکرونا به تفکيک موضوعات درسي کتابهاي آموزش قرآن دورۀ اول
متوسطه (پايههاي هفتم تا نهم) به شرح جدول صفحه قبل است.

2ـ روش تدریس
روش تدریس در بخش حضوري طبق آنچه در مقدمۀ كتاب هاي درسي آمده و نيز طبق كتاب هاي
راهنماي تدريس است .كتاب هاي راهنماي تدريس معلم در «پايگاه كتاب های درسي» به نشاني
 http://chap.sch.irدر دسترس شما قرار دارد .اما براي بخش نيمه حضوري مي توان از الگوي
راهبري كالس معكوس استفاده كرد.

الگوي راهبري « كالس معكوس تربيت و يادگيري قرآن كريم»
الف) چيستي كالس معكوس
کالس معکوس تربيت و يادگيري يكي از شيوههاي آموزش و يادگيري است که در آن ،كسب معلومات
جدید و آموزش در منزل از طريق رسانهها و فضاي مجازي صورت میگیرد و انجام تمرين و نيز تکالیف
درسی در کالس (و يا فضاي تعاملي) است .فراگيران ویدئوهای آموزشی را در منزل قبل از حضور در
کالس (حقيقي يا مجازي) تماشا میکنند و زمان حضور در کالس (حقيقي يا مجازي) را به حل تمرین،
انجام پروژه و بحث و تبادل نظر پیرامون آموختههای خود اختصاص میدهند.
ویدئوهای آموزشی که جزء ساختار اصلی و کلیدی تدریس معکوس است معموالً توسط مدرس (و يا
نظام آموزشي) تهیه و یا از منابع آموزشی آنالین انتخاب میشوند .ارزش شیوۀ تدریس معکوس در
تبدیل زمان کالسی به یک کارگاه آموزشی است که در آن فراگیران میتوانند دربارۀ محتوای آموزشی
اظهارنظر کنند ،میزان یادگیری خود را ارزیابی کنند و با دیگر هم كالسان از طریق فعالیتهای عملی
و گروهی در تعامل باشند .در حین جلسۀ کالس معکوس ،معلم بهعنوان یک مربی و یا مشاور عمل
میکند و فراگيران را برای انجام تمرین بیشتر و فعالیت گروهی تشویق میکند.
تعريف :در کالس معکوس ،تدريس ،بهصورت مجازی در خانه صورت میگيرد و حل تکاليف و رفع
اشکال به کالس درس (حقيقي يا مجازي) منتقل میشود .بهطور کلی به هر کالسی که در ساختار آن
از ویدئوهای آموزشی ضبطشدۀ قبل از کالس استفاده میشود و حل تکالیف را در کالس (حقيقي يا
مجازي) به دنبال دارد ،کالس معکوس گفته میشود.
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ب) چرايي كالس معکوس
تمركز در اين نوع از كالس معكوس تربيت و يادگيري بر استفاده از رسانۀ ملي است ،زیرا تعداد قابل
توجهي از دانشآموزان و خانوادهها امكان استفاده از فضاهاي تعاملي را ندارند .در اين الگو ،دانشآموزان
باید فيلمهاي ویدئو را هر جلسه قبل از کالس (تعاملي) از رسانه تماشا كنند .تمرینها و تستهای
آنالین نیز برای سنجش یادگیری دانشآموزان در محيط مجازي (شبكۀ شاد) میتواند بهکار گرفته
شود .استاد ممکن است بحثهای کالسی را مدیریت کند و یا اینکه اجازه دهد محیط کالس (حقيقي
يا مجازي) مانند محيط زندهای باشد که دانشآموزان با مشارکت و همکاری ،آموختههای خود را تمرین
کنند .این شیوۀ آموزشی در آموزشهاي بسياري از كشورها ،رشد چشمگیری داشته است .ویدئوهای
کوتاه آموزشی این امکان را به فراگيران میدهند تا با سرعت دلخواه خود مطالب را فراگیرند و زمانی
که نیاز به بازآموزی و یا تمرکز بیشتری دارند ،ویدئو را متوقف و از نو تماشا کنند.
ج) ضرورت اجرا
ضرورت اجراي كالس معكوس تربيت و يادگيري در درس قرآن را بايد در موارد زير جستوجو كرد:
 1مهمترين چالش و تهديد وضعيت پيشروي آموزش و پرورش است كه گاهي زرد و گاهي قرمز
است؛ در چنين شرايطي با توكل به خداوند حكيم و توانا ميتوان با استفاده از اين الگوي مناسب ،براي
خلق يك فرصت طاليي زمينهساز تحولی بنيادين شد انشاءاهلل.
 2پيشرفت تكنولوژي باعث بهوجود آمدن ظرفيتهاي نويني در حوزۀ تربيت ،يادگيري در آموزش و
پرورش دنيا شده است .عقل و منطق حكم مي كند با توجه به اقتضاي پيشرفت علوم ،روشهاي قبلي
بهسازي و در اغلب موارد متحول شوند.
 3افزايش جمعيت از يك سو و انفجار اطالعات علمي از سوي ديگر معلمان را با كمبود وقت براي اجراي
شيوههاي سنتي مواجه مي كند؛ لذا شيوههاي نوين در رفع مشكالتي از اين قبيل راهكار مناسبي است.
 4اهداف مصوب و اسناد تحولي براي تحقق ،نيازمند استفاده از تكنولوژيهاي نوين هستند تا مباني
و روشهاي تربيت و يادگيري را در هر يك از سطوح و رشتهها منتقل سازند.
 5با توجه به نياز حوزههاي تربيت و يادگيري بهتحول بنيادين ،بهرهگيري هوشمندانه در قالب الگوهاي
كارآمد و اثربخش ،اجتنابناپذير است .به بيان ديگر تحول بنيادين بدون ارائۀ الگوهاي متقن و كارآمد،
و بسنده كردن به ارائۀ سخنان و رهنمودهاي كلي ،امري بعيد بهنظر ميرسد.
 6ضعف اساسي عموم معلمان و مربيان حوزۀ آموزش در كشور باید برطرف شود .اين شيوه نزديك ترين
و كمهزينهترين و درعينحال مؤثرترين راه براي تحقق اهداف آموزش عمومي است.
 7هر آموزشي داراي دو بخش اصلي است  « :تدريس» و «پرسش و ارزش یابی»؛ معموالً بيشترين وقت
معلم صرف تدريس ميشود و فرصت چنداني براي ارزش یابی عملكرد و فراهمآوري موقعيت يادگيري
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باقی نمیماند .مخاطبان بهدليل عدم پرسش مستمر و ارزيابي مرحلۀ تكويني با يادگيري ناقص به دروس
بعدي منتقل مي شوند و اين مسئله منجر به ناتواني مزمن در ايشان ميشود .اين طرح در جلوگيري از
بروز چنين آسيبي بسيار مؤثر و كارآمد است.
 8معلمان همواره توان و انگيزۀ يكساني براي تدريس يك موضوع ندارند .بلكه رفتهرفته دچار خستگي
و بيانگيزگي ميشوند .در اين طرح معلم يك بار تدريس مي كند و از فيلم آن در تدريسهاي كالسي
استفاده مي كند و طبعاً فرصتهاي جديد را براي فعاليتهاي يادگيري اختصاص ميدهد.
 9همۀ معلمان توان تدريس خوب و خيلي خوب را ندارند .در اين شيوه بهترين معلمها در كوتاهترين
زمان تدريس میکنند و بقيۀ معلمان ميتوانند از فيلم آن استفاده كنند.
 10اغلب فراگيران در شيوۀ سنتي ،پس از تدريس معلم رغبت چنداني براي مرور دروس ندارند .ولي
در اين شيوه يادگيري در منزل بهوسيلۀ ديدن فيلم تدريس معلم با انگيزۀ مضاعفي انجام ميشود.
 11شرايط فعلي اجراي طرح مذكور با وجود فضاهايي مانند شبكۀ تربيتي و آموزشي رشد فراهم
شده و در قالب قراردادهايي بهآساني قابل اجراست.
 12به عالوه در مناطق محروم و روستايي ،لوحهاي فشردۀ فيلمها در اختيار معلمان و دانشآموزان باید
قرار بگیرد و نيز از طريق اپليشكين ارائه و پشتيباني شود.
 13با توجه قابليت فراوان توسعۀ اين روش ،بهسرعت ساير معلمان ميتوانند فيلمهاي تدريس خود را
كه حتي با تلفن همراه تصويربرداري كردهاند ،روي وبگاه قرار دهند .اين كار به تعامل هرچه بيشتر
اعضا كمك مي كند.
د) چگونگي برگزاري كالس معكوس
اين راهبرد تركيبي در اجرا و عمل ،شيوهاي ساده ولي نيرومند در تربيت و يادگيري محسوب ميشود؛ تا آنجا
كه در صورت برنامهريزي همهجانبه و دقيق ،ميتواند در تحول بنيادين بسيار نقشآفرين باشد .روش تدریس
معکوس با وجود تمامی فوایدی که دارد ،بهسادگی میتواند به ورطۀ اشتباه کشیده شود .الزمۀ برگزاری کالس
معکوس بهشیوۀ صحیح و کارآمد داشتن آمادگی کامل است .ضبط محتوای آموزشی نیازمند تالش و صرف
زمان است .همچنین فعالیتهای قبل و حین کالس باید به دقت برای فراگیران تبیین شود تا آنها دچار
سردرگمی نشوند ،بهدرستی این شیوۀ آموزشی را درک کنند و برای آمادگی در کالس ترغیب شوند .در نتیجه
تدریس شیوۀ معکوس ،زمان و انرژی بیشتری میگیرد و نیازمند یادگیری مهارتهای جدید توسط معلم است.
اما از آنجایی که هر روز بر محبوبیت کالس معکوس افزوده میشود ،ابزارهای جدیدی نیز برای تقویت
بخش خارج از کالس طراحی و پیادهسازی میشوند .بهویژه پیشرفت تکنولوژی تلفنهای هوشمند،
منابع غنی آموزشی را در سطح گستردهتر و با سهولت بیشتری در هر زمان و مکانی که اراده کنند در
اختیار فراگیران قرار میدهد.
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الف) فعاليتهاي پيش از كالس
 1موضوعات و كتابهاي درسي انتخاب ميشوند.
 2از مؤلفان يا مدرسان و يا معلمان توانمند براي تدريس (در رسانۀ ملي) دعوت ميشود.
 3براي هر موضوع يك يا چند فيلم كوتاه (حداكثر ده تا  15دقيقهاي) در نظر گرفته ميشود.
 4طبق برنامۀ مشخص ،تدريس موضوعات صفحه به صفحه انجام ميگيرد.
 5فيلم ها پس از تدوين ،از طريق رسانۀ ملي پخش ميشود.
 6فيلمها در شبكۀ رشد در دسترس دانشآموزان و معلمان قرار ميگيرد.
 7براي هر يك از فيلمها مشخصات دقيق درج ميشود.
 8براي مخاطباني كه به اينترنت دسترسي ندارند ،بستۀ تربيت و يادگيري ( )DVDپيش بيني ميشود.

ب) فعاليتهاي كالسي (جلسۀ اول)
 1در آغاز اولين جلسه ،نشاني وبگاه را به مخاطبان معرفي مي كنيم.
 2درصورت لزوم فيلمها در اختيار مخاطبان قرار ميگيرد( .اين کار را ميتوان از طريق ديويدي
( ،)DVDفلش و آپلود در شبكۀ ملي رشد و يا حتي در وبگاههايي مانند آپارات انجام داد).
 3از فراگيران خواسته ميشود تا فيلمهاي تدريس را تا جلسۀ بعد (قبل از كالس) نگاه کنند .در هر
زمان و هر مکاني و به هر تعداد بار که دوست داشتند آن را ببينند.
 4تمرينها و تکليفهايي براي کار در خانه به مخاطبان داده ميشود.
ج) فعاليتهاي كالسي (جلسات بعدي)
 1معلم در جلسات بعد در کالس (حقيقي و يا مجازي) با تعامل با دانشآموزان به بررسي تکليفها،
حل تمرينهاي بيشتر ميپردازد.
 2اگر فراگير فيلم را نگاه نکرده بود ،يا هنوز ياد نگرفته بود ،با کمک ساير فراگيران و معلم جبران ميشود.

٣ـ ارزش يابی

ارزش یابی اين درس به دو شكل شفاهي و كتبي است (طبق آييننامۀ ارزش یابی پيشرفت تحصيلي) و
از آنجا كه فرايند ارزش یابی بخش قرائت و پيام قرآني كتاب درسي بهصورت شفاهي است ،ارزش یابی
پيشرفت تحصيلي بهصورت نيمهحضوري است و دانشآموزان هم بهصورت حضوري و هم بهصورت
برخط (آنالين) و يا برونبرخط (آفالين) ميتوانند در آزمون شركت كنند .در اين مرحله دانشآموزان
میتوانند فايلهاي صوتي خود را براي دبير محترم ارسال كنند.
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4ـ رسانههای پشتيبان
دانش آموزان ،والدين و معلمان عزيز عالوه بر استفاده از برنامههاي رسانۀ ملي (شبكه قرآن) به نشاني:
https://qurantv.ir/qurandartabestan
https://qurantv.ir/info/140043

ميتوانند فيلم و يا صوت آموزش و تدريس محتواهاي درسي خود را از طريق شبكۀ اجتماعي دانشآموزي

(شاد) و نيز وبگاه شبكۀ آموزشي تربيتي رشد به نشاني:
https://www.roshd.ir

و يا وبگاه گروه درسي قرآن دفتر تأليف كتابها درسي به نشاني زير دريافت كنند:
http://quranـdept.talif.sch.ir

رسانۀ سراسری (تلويزيون و راديو) بخشی از وظيفۀ تدريس و آموزش دروس كتاب را بر عهده دارد.
انتظار میرود دانشآموزان موظفاند از طريق رسانۀ ملي برنامهها را دنبال كنند.
شبكۀ رشد نيز با بارگذاري فيلمهاي آموزشي وظيفۀ تدريس و آموزش را بر عهده دارد .دانشآموزان
از آن طريق نيز ميتوانند به تدريس و آموزش دسترسي داشته باشند.
شبكۀ شاد دو محور اصلي را پشتيباني مي كند:
 1تعامل بين معلم ،دانشآموزان و خانواده
 ٢ارزش یابی پيشرفت تحصيلي (مستمر و پاياني)
تلويزيون استاني با توجه به ظرفيتهاي خود ميتواند با تكرار برنامهها و يا ساخت برنامههاي مكمل،
و نيز با توجه به شرايط فرهنگي ،اقليمي و زباني ضمن توجه به معرفي فعاليتهاي انجام گرفته و
تشويق معلمان و دانشآموزان به گسترش فضاي تعاملي فرايند تربيت و يادگيري در استان كمك كند.

5ـ انتظارات از مخاطبان برنامه
خانواده
 1در «  مقدمۀ» كتاب درسي دانشآموز دو صفحه براي والدين محترم درنظر گرفته شده است .لطفاً
آن را با دقت بخوانيد.
 ٢خانوادههاي محترم بيش از همه به «نقش الگويي» خود در آموزش قرآن دقت كنند چرا كه
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دانشآموزان همانطور كه نمازخواندن و روزهگرفتن و بسياري از مسائل فردي و اجتماعي را از والدين
خود ميآموزند ،انس با قرآن كريم را نيز بهصورت غيرمستقيم از خانوادۀ خود فرا  ميگيرند.
« ٣خواندن مستمر و روزانه» از روي آيات كتاب درسي (يا قرآن كريم) بهنحوي كه در كالس بيان
شده ،مهمترين نقش را در كسب مهارت خواندن قرآن دارد .لذا از فرزند خود بخواهيد به اين مهم عمل
كند و شما نيز با نظارت و حمايت خود ،مشوق او باشيد.
 ٤در شبكۀ رشد عالوه بر فيلمهاي آموزشي كتاب درسي براي دانشآموزان ،فيلمهايي نيز براي
والدين محترم در نظر گرفته شده است؛ لطفاً آنها را نيز ببينيدwww.roshd.ir :
 5بحث و گفت  و  گو :هدف از پيامهاي قرآني كسب مهارت تدبر است .لذا والدين به جاي ارائۀ توضيح،
فرزند خود را راهنمايي كنند تا خود دربارۀ موضوع و مفهوم پيام قرآني سخن بگويد.
 6مطالعه و پژوهش :والدين شرايط و امكان الزم را براي انجام مطالعه و پژوهش توسط دانشآموز
فراهم ميآورند.
معلم (دبیر قرآن)
 1به اولويت كسب مهارت روخواني و روانخواني توجه جدي داشته باشند و در فرصتهاي مقتضي
به شيوهای درهم تنيده و تلفيقي به ساير موارد نيز اشاره کنند .مانند پيدا كردن پيام قرآني در متن
آيات درس ،ترجمۀ لغات و تركيبهاي ساده و پركاربرد ،داستانهاي قرآني و . ...
 2در مقدمۀ هريك از كتابهاي درسي قرآن ،به اهداف ،روشهاي تدريس و ارزش یابی اشاره شده
است .دبيران محترم ضمن مطالعۀ اين بخش ،زمينۀ تحقق اين مهارت را فراهم آورند.
مدیریت مدرسه
 1به عنوان حلقۀ وصل دانشآموز ،دبير و برنامۀ درسي ،زمينۀ مناسب يادگيري مؤثر را بر عهده دارند.
 2مديران محترم ميتوانند با نقشآفريني اثربخش خود در زمينۀ نظارت بر حسن اجراي برنامۀ درسي
قرآن ،به ارتقای كمي و كيفي اين درس كمك شاياني کنند.
مالحظات
 1حفظ تعريف قواعد ضرورتي ندارد ،بلكه رعايت آن درحين خواندن مالك يادگيري است .از اينرو
از پرسش از قاعده خودداري شود (مهارتآموزی به جای قاعدهمحوری).
 2مراد از «حفظ قرآن» حفظ نسبي و اجمالي پيامهاي قرآني و آيات منتخب تربيتي است .دبير
محترم با توجه به ميزان عالقۀ دانش آموزان آنها را به حفظ نسبي اين آيات تشويق مي كند .توجه به
اين امر ضروري است كه توانايي حفظ قرآن يك امر «تدريجي» است و ارتباط زيادي با تفاوتهاي
فردي دانشآموزان دارد .لذا از سختگيري و نيز مقايسۀ دانشآموزان با يكديگر پرهيز شود.
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 3خانوادههاي محترم بيش از همه به «نقش الگويي» خود در آموزش قرآن دقت كنند چرا كه
دانشآموزان همانطور كه نمازخواندن و روزهگرفتن و بسياري از مسائل فردي و اجتماعي را از والدين
خود ميآموزند ،انس با قرآن كريم را نيز بهصورت غيرمستقيم از خانوادۀ خود فراميگيرند.
« ٤خواندن مستمر و روزانه» از روي آيات كتاب درسي (يا قرآن كريم) بهنحوي كه در كتاب درسي
بيان شده ،مهمترين نقش را در كسب مهارت خواندن قرآن دارد .لذا از دانشآموز بخواهيد به اين مهم
عمل كند و شما نيز با نظارت و حمايت خود ،مشوق او باشيد.
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خانواده

مشارکت ،مراقبت و حمایت و تشویق دانشآموزان :از سالمت جسمي ،عاطفي و روحي دانشآموز مراقبت ميكند؛ و با مشاركت
صحيح در فرايندهاي ياددهي ـ يادگيري و ارزش یابی بر تحقق آموزش مفيد و مناسب نظارت ميكند.

مدیریت مدرسه

نظارت ،حمایت و تشویق معلمان و دانشآموزان :مدير بر گروههای درسی در شبكه شاد نظارت ميكند و براي هرگروه ناظري
تعيين مي كند كه مطالب اصلي را در كانال همان كالس قرار دهد و برخي مطالب را سنجاق كند و به پارهاي سؤاالت مانند تاريخ
آزمونها و نوع تكاليف پاسخ دهد .دبير عربی با همان ناظر يا نماينده تماس دارد و به سؤاالت او پاسخ ميدهد.

معلم

آموزش ،تدریس و تربیت از طریق سیستمهای مجازی :معلم نقش مدير آموزشی دارد و اشكاالت دانشآموز را برطرف ميكند .بر نحوه
فرايند يادگيري دانشآموز نظارت میكند و نقش اصالح آموختههاي را دارد.

شیوههای ارزشیابی
زمان آموزش

جلسه ساعت

حضوری

محتوا

غیرحضوری

راهبردهای
یاددهی ـ
یادگیری

شبکه رشد

بارگذاری كليپهای آموزشی عربی در سايت شبكه رشد با نظارت دفتر تأليف كتابهای درسی .دانشآمو.ز به شبکه رشد مراجعه
نمایدwww.roshd.ir .

دوره/شاخه/پایه/درس

روشهای فعال در بستر مجازی :دانشآموز پيش مطالعه میكند و دبير رفع اشكال میكند .ترجمه متون و عبارات با دانشآموز است.

معجم (واژگان پركاربرد)

رسانههای آموزشی

شبکه شاد

ايجاد كانال و گروه ويژه دبيران عربی اول و دوم متوسطه به تفكيک مقطع (كانال گروه بايد هر سال ثابت باشد و حذف نشود)

روش تدریس

سراسری

تعيين ناظر بر تهيه فيلمهای آموزشی صداوسيما ،همكاری با صداوسيمای برخی كشورهای اسالمیبرای بهرهبرداري از كليپهای كوتاه
آموزشی در زمينه آموزش عربی به غير عرب زبان

ساختار زبان (قواعد)

رسانههای پشتیبان

همكاری با گروه آموزشي استان براي تهيه فيلمهای آموزشی و ساير فعاليتها كه گروه نيز شايسته است تحت نظارت دفتر تأليف باشد.

متن درس (مهارت شفاهي
خواندن ،گفتن و شنيدن به
همراه ترجمه)

فضای مجازی

استانی

ارزشیابی به مثابه یاددهی ـ یادگیری :دانشآموز با استفاده از نرمافزار لغتنامه (مانند نرم افزارالمعانی) متونی را ترجمه ميكند.
اين متون را دبير انتخاب میكند .دانشآموز كارهايش مانند پژوهش را براي معلم ارسال میكند .دانشآموز متن درس را قرائت و
ترجمه میكند و در قالب فايل صوتی برای معلم ارسال ميكند .همچنین قواعد هر درس را خالصه ميكند و در قالب ورد ،نوشته با
خودكار يا فايل صوتي ميفرستد .برگزاری امتحان حضوری پيشنهاد میشود جهت رفع اشكال در برگه امتحانی فايل صوتی در شبكه
اجتماعی ارسال شود.

تمرينات (ساختار ،كاربرد
واژگان )

تلوزیون

حضوری/
غیرحضوری
( offlineبیرون
خط)
( onlineبرخط)

دانشآموز

یادگیرنده فعال :دانش آموز نقش اصلی را در ترجمه متون و عبارت دارد و از راه معلم رفع اشكال میكند.

كنز الحكمه /نور السماء
فعاليت و تحقيق

مخاطبان برنامه
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1ـ محتوا
عناصر تدوين برنامۀ درسی ترکيبی و بستۀ آموزشی پيشنهادی برای سال تحصيلی ١٤00ـ 1399مبتنی
بر شرايط کرونايی نیمه حضوری به تفکيک موضوعات درسي کتابهاي آموزش عربي ،زبان قرآن در
دوره اول متوسطه (پايه هاي هفتم تا نهم) در جدول صفحه قبل به آن اشاره شده است.

2ـ روش تدریس

72

روش تدريس براي شرايط وضعيت زرد طبق آنچه در مقدمۀ كتابهاي درسي آمده و نيز طبق كتابهاي
راهنماي معلم تدريس است .كتابهاي راهنماي تدريس معلم در سايت «پايگاه کتابهای درسي» به
نشاني  http://chap.sch.irدر دسترس شما قرار دارد.
عربی ،زبان قرآن  /پايۀ هفتم کد 114/1
ترجمۀ جمالت آغازين و متنهای آغاز هر درس غيرحضوری و شرح قواعد و حل تمرينات حضوری است.
تدريس اين مطالب حضوری است:
 1در درس ا ّول اسم اشاره به مفرد ،مث ّنی و جمع در کنار اسم مث ّنی.
َ
هي ،ماذا».
 2در درس دوم تدريس کلمههای پرسشی « َه ْل ،أَ ،م ْن ،ما» در کنار «ما ه َو ،ما َ
ين و َک ْم» و تدريس عددهای  1تا ( 12الب ّته حفظ
 3در درس سوم تدريس کلمههای پرسشی «أَ َ
عددها به صورت غيرحضوری است).
 4درس چهارم ک ً
ال بهصورت غيرحضوری است.
 5در درس پنجم تا پايان درس نهم تدريس فعل ماضی حضوری است.
 6در درس دهم ،دورهای بر فعل ماضی انجام شده است؛ اين دوره نيز بهصورت حضوری است.
 7دبير در بخش تمرينات مجاز است تمرينات ترجمه را غيرحضوری برگزار کند.
 8درس يازدهم و دوازدهم غيرحضوری است.
توسط دانشآموز و در قالب فايل صوتی انجام و برای معلّم ارسال
قرائت عبارات و متون
ِ
آغازين دروس ّ
میشود.
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عربی ،زبان قرآن  /پايۀ هشتم کد 125
آغازين هر درس غيرحضوری و شرح قواعد و حل تمرينات حضوری است.
ترجمۀ متنهای
ِ
تدريس اين مطالب حضوری است:
 1در درس اول يادآوری فعل ماضی و ضمير حضوری است؛ مانند «أنا َس ِم ْع ُت» .نظر به اينکه درس
ا ّول تکرار آموختههای پيشين است تدريس همۀ درس اول (بهجز يادآوری ضمير و فعل ماضی) به
صورت غيرحضوری میتواند باشد.
 2تدريس قواعد فعل مضارع در درس دوم تا پايان درس نهم بهصورت حضوری است و ترجمۀ متن
درس و حل تمرين درک مطلب غيرحضوری و بر عهدۀ دانشآموز است .در پايان درس نهم دانشآموز
ِعل ال ْ ُمضا ِر ِع) را ضبط کند و بفرستد.
باید شبيه فعل مضارع (ن َْظ َرةٌ إلَی الْف ِ
إلی الثّاني َعشَ َر) بهصورت حضوری و
 3در درس دهم تدريس اعداد ترتيبی يکم تا دوازدهم (اْأل ّول ٰ
ترجمۀ متن درس و حل تمرين درک مطلب غيرحضوری و برعهدۀ دانشآموز است .از دانشآموز خواسته
شود عددهای اصلی و ترتيبی را با صدای رسا بخواند و صدايش را ضبط و ارسال کند.
 4بخشهای پژوهشی کتاب را انجام دهد و بفرستد.
آغازين دروس توسط دانشآموز و در قالب فايل صوتی انجام و برای معلم
 5قرائت عبارات و متون
ِ
ارسال میشود.
عربی ،زبان قرآن  /پايۀ نهم کد 141
آغازين هر درس غيرحضوری و شرح قواعد و حل تمرينات حضوری است.
ترجمۀ متنهای
ِ
تدريس اين مطالب حضوری است:
 1در درس ا ّول يادآوری فعل ماضی ،مضارع ،امر و نهی و نفی و مستقبل و ضمير حضوری است .نظر به
اينکه درس ا ّول تکرار آموختههای پايۀ هفتم و هشتم است ،تدريس همۀ درس اول بهصورت غيرحضوری
جدول انتهای درس نهم عربی هشتم
میتواند باشد( .بهجز يادآوری قواعد) .از دانشآموز بخواهيم از
ِ
رونويسی کند و يک بار هم فعل ماضی را همراه ضمير بنويسد (نيازی به رونويسی از ضماير متصل در
فعل ماضی نيست) .سپس اين جدول را با صدای بلند بخواند و صدايش را ضبط کند و بفرستد.
 2تدريس قواعد وزن و حروف اصلی در درس دوم تا پايان درس نهم بهصورت حضوری است و ترجمۀ
متن درس و حل تمرين درک مطلب غيرحضوری و بر عهدۀ دانشآموز است.
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 3در درس سوم تا پايان درس ششم قواعد فعل امر و فعل نهی را معلم حضوری تدريس کند و ترجمۀ
روخوانی آن از طريق شبکه (مانند شبکۀشاد)
متن را دانشآموز انجام دهد .متن ترجمهشده را همراه با
ِ
ارسال کند.
 4در درس هفتم قواعد ترکيب وصفی و اضافی و فن ترجمه و حل تمرينات را معلم بهصورت حضوری
تدريس می کند .الزم است پيش از آغاز تدريس ،مبحث ترکيب اضافی و وصفی در ادبيات فارسی
يادآوری شود .ترجمۀ متن و درک مطلب غيرحضوری است.
 5در درس هشتم مبحث معادل ماضی استمراری و فن ترجمه بهصورت حضوری تدريس میشود و
ترجمۀ متن و درک مطلب غيرحضوری است.
 6در درس نهم مبحث ساعتخوانی و حل تمرينات حضوری و ترجمه متن و درک مطلب غيرحضوری است.
 7همۀ درس دهم به صورت غيرحضوری است.
 8دانشآموز بخشهای پژوهشی کتاب را انجام دهد و بفرستد.
آغازين دروس توسط دانش آموز و در قالب فايل صوتی انجام و برای معلم
 9قرائت عبارات و متون
ِ
ارسال میشود.

3ـ ارزش يابی
ارزشيابي در وضعیت نیمه حضوری (وضعیت زرد) مانند وضعیت سفید (عادی) که در كتابهای راهنماي
معلم آمده است ،انجام میگیرد .اين كتابها در «پايگاه کتابهای درسي» به نشاني http://chap.sch.
 irدر دسترس است.
دانشآموزان فايلهاي صوتي بخش غيرحضوری ترجمۀ متن و پاسخ به درک مطلب را براي معلم
ارسال ميكنند.
كتابهای گويا و بارمبندی همۀ امتحانات نوبت اول و دوم در همۀ كتابهای عربی در همۀ رشتهها
نيز در نشانی http://arabicـ dept.talif.sch.irقرار دارد.

4ـ رسانههای پشتيبان
دانشآموزان ،والدين و معلمان عالوه بر استفاده از برنامههاي رسانۀ ملي ،ميتوانند كليپهای آموزشی و
تدريس مجازی را از طريق شبكههای اجتماعي دانشآموزي (شاد) و نيز وبگاه شبكۀ آموزشي تربيتي
رشد به نشاني  https://www.roshd.irيا وبگاه گروه درسي عربی دفتر تأليف كتابهای درسي به
نشاني روبهرو دريافت كنندhttp://arabic :ـ.dept.talif.sch.ir
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5ـ انتظارات از مخاطبان برنامه
خانواده
 1خانوادههاي محترم بر بخش قرائت متن نظارت كنند كه دانشآموز متن كتاب را ابتدا از كتاب گويا
گوش كند ،سپس خودش با صدای بلند قرائت كند.
 2الزم است خانوادهها مراقب باشند كه دانشآموز از كتابهای كمك آموزشی (خودآموز) استفاده نكند؛
زيرا در صورت رونويسي از كتابهای خودآموز آسيب جبران ناپذيری به يادگيری دانشآموز وارد ميشود.
 3در « مقدمۀ» كتاب درسي دانشآموز بخشی براي والدين در نظر گرفته شده است .لطفاً آن را با دقت
بخوانيد.
مدیریت مدرسه
 1مديران مدارس بهعنوان حلقۀ وصل دانشآموز ،معلم و برنامۀ درسي ،زمينۀ مناسب يادگيري مؤثر
را بر  عهده دارند.
 2مديران محترم ميتوانند با نقشآفريني اثربخش خود در زمينه درس عربی ،به ارتقای كمي و كيفي
اين درس كمك شاياني کنند.
 3با توجه به اينكه دانشآموز در شرايط زرد و قرمز حضور کامل در كالس ندارد ،توجه به آموزشهاي
مجازي بسيار مهم است.
معلم
 1معلمان گرامیاز دانش آموزان بخواهند متن درس را با صداي رسا و بلند بخوانند و در قالب فايل
كمحجم از طريق شبكه (مانند شبکۀ شاد) ارسال كنند.
 2كانالی ويژۀ مطالب مهم راهاندازي شود كه همۀ دانشآموزان پايه در آن عضو باشند .از هر پايه يا
كالس يك دانشآموز آشنا به  ITنماينده شود كه در كانال و گروه ،مدیر (ادمين) شود.
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سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

راهنماي دروس فارسی و نگارش

76

برنامة درسی
دورۀ اول متوسطه در
شرایط ویروس کووید 19
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آفالین :فعاليت هاي خود ارزيابي ،بیان شفاهي و نوشتاري ،متن خواني ـ آنالین :پايان هر فصل (فارسي ،امال و نگارش)ـ حضوری :نوبت
اول و دوم (فارسي ،امال و نگارش)

زمان آموزش

جلسه ساعت

حضوری

محتوا

غیرحضوری

راهبردهای یاددهی ـ یادگیری

رسانههای آموزشی

شبکۀ رشد

لوح هاي فشرده تصويري و صوتي ،فيلم سينمايي مناسب با دروس

درس/پایه/دوره/رشته

روش های پیشنهادی:
روش تدريس معكوسـ خودارزيابي ـ خواندن دقيق و انتقادي ـ
تكليف محور ـ پروژه ـ آموزش فراگير

ستايش ،فصل هاي اول ،فصل هاي دوم ،چهارم،
سوم ،پنجم ،نيايش ـ ششم و هفتم (دانشهای
دانش هاي زباني و ادبي زبانی و ادبی فصول مذکور
حضوری تدریس شود).
كل كتاب

رسانههای پشتیبان

شبکۀ شاد

امكان سازي تعامل بين معلم و دانش آموز براي آموزش و يادگيري

روش تدریس

سراسری

پخش نمونه تدريس معلمان كشوري درس ادبيات

روش های پیشنهادی:
روش تدريس معكوس ـ تكليف محورـ شخصي سازي شده ـ آفرينش
ادبي

فعاليت ها و
خودارزيابي ها

فضای مجازی

استانی

پخش نمونه تدريس معلمان استاني درس ادبيات

ستايش ،فصل هاي اول ،فصل هاي دوم ،چهارم،
سوم ،پنجم ،نيايش ـ ششم و هفتم (دانشهای
دانش هاي زباني و ادبي زبانی و ادبی فصول مذکور
حضوری تدریس شود).
كل كتاب

شیوههای ارزشیابی

دانشآموز

یادگیرنده فعال :انجام فعاليت هاي زباني ،ادبي و نگارشی ،روخواني ،پاسخ به سواالت ،درك مطلب و نوشتار از دیگر وظایف دانش آموزان
میباشد.

فعاليت ها و

مخاطبان برنامه

معلم

راهبر و هدایت کننده یاددهی ـ یادگیری :تمامي اركان جامعه به ويژه عوامل مؤثر در امر تربيت و يادگيري بايد از معلم و جايگاه او
براي ايفاي اين نقش خطير حمايت كنند.
طراحي آموزشي ،هدايت و رهبري و نظارت بر عملكرد دانش آموزان وظیفه معلم است.

تلویزیون

مدیریت مدرسه

سازماندهنده و هماهنگکننده :همكاري با معلمان در اجراي هرچه بهتر آموزش هاي غيرحضوري و برقراري ارتباط با اوليا و
مطلع كردن آنها از شرايط و امكانات الزم از دیگر وظایف مدیر می باشد.

 ٣٥دقیقه غیرحضوری معادل   ٥٠دقیقه حضوری
1
فارسی  /هفتم /دورۀ ا ّول متوسطۀ

نگارش /هفتم  /دورۀ ا ّول متوسطۀ

خودارزيابي ها

78

خانواده

مسئول تربیت :تشويق و ترغيب و نظارت بر اجراي تكاليف در منزل و همكاري در تأمين منابع مطالعاتي و همكاري با معلم در اجراي
هر چه بهتر آموزش از وظایف مهم خانواده است.

حضوری/غیرحضوری
( offlineبیرون خط)
( onlineبرخط)

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

مدیریت مدرسه

سازماندهنده و هماهنگکننده :همكاري با معلمان در اجراي هرچه بهتر آموزش هاي غيرحضوري و برقراري ارتباط با اوليا و
مطلع كردن آنها از شرايط و امكانات الزم وظیفه معلم است.

معلم

راهبر و هدایتکننده یاددهی ـ یادگیری :تمامي اركان جامعه به ويژه عوامل مؤثر در امر تربيت و يادگيري بايد از معلم و جايگاه او
براي ايفاي اين نقش خطير حمايت كنند.
طراحي آموزشي ،هدايت و رهبري و نظارت بر عملكرد دانش آموزان وظیفه معلم است.

دانشآموز

یادگیرنده فعال :انجام فعاليت هاي زباني ،ادبي و نگارشی ،روخواني ،پاسخ به سؤاالت ،درك مطلب و نوشتار از دیگر وظایف دانش آموزان
میباشد.

شیوههای ارزشیابی

شبکۀ رشد

ایجاد تعامل بين معلم و دانش آموز براي آموزش و يادگيري

زمان آموزش

جلسه ساعت

حضوری

محتوا

غیرحضوری

راهبردهای یاددهی ـ یادگیری

رسانههای آموزشی

شبکۀ شاد

فيلم هاي توليد شده توسط شركت ها و مؤسسات داراي مجوز از آموزش و پرورش

درس/پایه/دوره/رشته

روش های پیشنهادی:
روش تدريس معكوس ـ خودارزيابي ـ خواندن دقيق و انتقادي ـ
تكليف محور ـ پروژه ـ آموزش فراگير

ستايش ،فصل هاي اول ،فصل هاي دوم ،چهارم،
سوم ،پنجم ،نيايش ـ ششم (دانش های زبانی
دانش هاي زباني و ادبي و ادبی فصول مذکور
حضوری تدریس شود).
كل كتاب

رسانههای پشتیبان

سراسری

پخش نمونه تدريس معلمان كشوري درس ادبيات

روش تدریس

استانی

پخش نمونه تدريس معلمان استاني درس ادبيات

روش های پیشنهادی:
روش تدريس معكوس ـ تكليف محورـ شخصيسازي شده ـ آفرينش
ادبي

و
فعاليت ها
خو د ا ر ز يا بي ها

فضای مجازی

آفالین :فعاليت هاي خودارزيابي ،بیان شفاهي و نوشتاري ،متن خواني ـ آنالین :پايان هر فصل (فارسي ،امال و نگارش)ـ حضوری :نوبت
اول و دوم (فارسي ،امال و نگارش)

درسهاي اول ،دوم ،ششم درس هاي سوم ،چهارم،
پنجم و هفتم
و هشتم

تلویزیون

حضوری/غیرحضوری
( offlineبیرون خط)
( onlineبرخط)

خانواده

مسئول تربیت :تشويق و ترغيب و نظارت بر اجراي تكاليف در منزل و همكاري در تأمين منابع مطالعاتي و همكاري با معلم در اجراي
هر چه بهتر آموزش از وظایف مهم خانواده است.

فعاليت هاي نگارشي:
مثل نويسي،
درست نويسي،
حكايت نگاري و
تصويرنويسي

مخاطبان برنامه

برنامة درسی
دورۀ اول متوسطه در
شرایط ویروس کووید 19

 ٣٥دقیقه غیرحضوری معادل   ٥٠دقیقه حضوری
1
فارسی  /هشتم /دورۀ متوسطۀ ا ّول نظری

نگارش /هشتم  /دوره متوسطه اول

79

آفالین :فعاليت هاي خودارزيابي ،بیان شفاهي و نوشتاري ،متن خواني ـ آنالین :پايان هر فصل (فارسي ،امال و نگارش)ـ حضوری :نوبت
اول و دوم (فارسي ،امال و نگارش)

راهبردهای یاددهی ـ یادگیری

رسانههای آموزشی

شبکۀ رشد

ایجاد تعامل بين معلم و دانش آموز براي آموزش و يادگيري

زمان آموزش

جلسه ساعت

حضوری

محتوا

غیرحضوری

رسانههای پشتیبان

شبکۀ شاد

فيلم هاي توليد شده توسط شركت ها و مؤسسات داراي مجوز از آموزش و پرورش

روش تدریس

سراسری

پخش نمونه تدريس معلمان كشوري درس ادبيات

درس/پایه/دوره/رشته

روش پیشنهادی:
روش تدريس معكوس ـ خود ارزيابي ـ خواندن دقيق و انتقادي ـ
تكليف محورـ پروژه ـ آموزش فراگير

ستايش ،فصل هاي اول ،فصل هاي دوم ،چهارم و
سوم و پنجم ،نيايش ـ ششم (دانش های زبانی
دانش هاي زباني و ادبي و ادبی فصول مذکور
حضوری تدریس شود).
كل كتاب

فضای مجازی

استانی

پخش نمونه تدريس معلمان استاني درس ادبيات

فعاليت ها و
خودارزيابي ها

شیوههای ارزشیابی

دانشآموز

یادگیرنده فعال :انجام فعاليت هاي زباني ،ادبي و نگارشی ،روخواني ،پاسخ به سؤاالت ،درك مطلب و نوشتار از دیگر وظایف دانش آموز
می باشد.

روش پیشنهادی:
روش تدريس معكوس ـ تكليف محورـ شخصي سازي شده ـ
آفرينش ادبي

درس هاي اول ،سوم ،درس هاي دوم ،چهارم،
ششم و هفتم
پنجم و هشتم

مخاطبان برنامه

معلم

راهبر و هدایتکننده یاددهی ـ یادگیری :تمامي اركان جامعه به ويژه عوامل مؤثر در امر تربيت و يادگيري بايد از معلم و جايگاه او
براي ايفاي اين نقش خطير حمايت كنند.
طراحي آموزشي ،هدايت و رهبري و نظارت بر عملكرد دانش آموزان وظیفه معلم است.

تلویزیون

مدیریت مدرسه

سازماندهنده و هماهنگکننده :همكاري با معلمان در اجراي هرچه بهتر آموزش هاي غيرحضوري و برقراري ارتباط با اوليا و
مطلع كردن آنها از شرايط و امكانات الزم از دیگر وظایف معلم است.

فعاليت هاي نگارشي:
مثل نويسي،
درست  نويسي،
حكايت نگاري و
تصويرنويسي

80

خانواده

مسئول تربیت :تشويق و ترغيب و نظارت بر اجراي تكاليف در منزل و همكاري در تأمين منابع مطالعاتي و همكاري با معلم در اجراي
هر چه بهتر آموزش از وظایف مهم خانواده است.

حضوری/غیرحضوری
( offlineبیرون خط)
( onlineبرخط)

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

 ٣٥دقیقه غیرحضوری معادل   ٥٠دقیقه حضوری
1
فارسی  /نهم /دورۀ ا ّول متوسطه

نگارش /نهم  /دورۀ ا ّول متوسطه

برنامة درسی
دورۀ اول متوسطه در
شرایط ویروس کووید 19

1ـ محتوا

كتابهاي فارسي دورة اول متوسطه (هفتم ،هشتم و نهم)

ـ در وضعيت زرد تدريس حضوري اين كتاب بهصورت يك هفته در ميان 2 ،ساعت خواهد بود.
ـ در كتاب فارسي به ويژگيهاي گفتاري و آوايي زبان فارسي همچون لحن ،تكيه ،آهنگ و ديگر خرده
مهارتها بهطور مناسب توجه شود.
ـ فعاليتهاي نوشتاري به گونهاي طراحي و سازماندهي شود تا آموزش و يادگيري آموختهها و كاربرد
صحيح آنها بهدرستي محقق شود.
ـ فعاليتهاي نوشتاري تمريني براي تثبيت و تقويت محتواي خوانداري كتاب است .آموزش اين دو
بخش ،پابهپاي هم صورت ميگيرد تا مهارتهاي الزم هر دو پهنه ،هماهنگ و متناسب با يكديگر
تقويت و پرورده شود.
ـ از شرح و بيان مطالب اضافي كه به انباشت دانش و خستگي ذهني دانشآموزان منجر ميشود ،بايد
پرهيز كرد .اين موضوع در نكتههاي ادبي و زباني بايد بهصورت جدي رعايت شود.
ـ از فعاليتهاي بخش كارگروهي كه مربوط به قلمرو مهارتهاي گفتاري زبان است ،تنها دو مورد
دلخواه پاسخ داده شود.
ـ فصل ادبيات بومي با درسهاي آزاد ،فرصت بسيار مناسب براي مشاركت دانشآموزان و دبيران در
تدوين بخشي از كتاب است كه در اين زمان كرونايي دانشآموزان ميتوانند در منزل آماده كنند و در
فضاي مجازي به همساالن و دبير خود ارائه كنند.
ـ نكتههاي زباني و ادبي برگرفته از متن درس است و پيوستگي زيادي با ساختار زبان درس دارد ،آموزش
اين نكات به فهم درس كمك ميكند .بنابراين«متنمحوري» در اين بخش از اصول مورد تأكيد است.
ـ روانخوانيها ،شعرخوانيها و حكايات با هدف پرورش مهارتهاي خوانداري ،ايجاد نشاط و آشنايي
با متون مختلف و مهم تر از همه ،پرورش فرهنگ مطالعه در ساختار فارسي گنجانده شدهاند .در پايان
همة آنها بخش «درك و دريافت» با دو پرسش واگرا ،براي تقويت سواد خواندن و درك و فهم و پرورش
روحية نقد و تحليل تنظيم شدهاند.

كتاب هاي نگارش دورۀ اول متوسطه (هفتم ،هشتم و نهم)

ـ با توجه به وضعيت زرد ،يك هفته در ميان 2 ،ساعت براي نگارش و امال در نظر گرفته شود .در
آموزش محتواي اين كتاب ،تأكيد بر بهره گيري از روش هاي فعال و تقويت روحية مشاركت پذيري
دانش آموزان است .به كارگيري روش هايي چون زايش و برخورد انديشه ها (روش سازي طرز تلقي)،
بارش فكري ،نوآفريني (بديعه پردازي) و حل مسئله در آموزش مفاهيم اين كتاب ،اثربخش و كارا
خواهد بود.
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سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

82

ـ بنياد نوشتن و توليد متن ،فعاليتي فردي است و فرايندي سه مرحلهاي دارد:
الف) پيش از نوشتن
ب) نوشتن
پ) پس از نوشتن.
مرحلة نخست ،فرصت سازي براي طراحي نقشة ذهني و بارش فكري است .مرحلة دوم ،زمان توليد
نوشته است .هركس به سراغ دفتر و قلم خود ميرود و با توجه به خواندهها و اندوختههاي پيشين و
نقشة ذهني طراحيشده ،نوشتن را آغاز ميكند .مرحلة سوم ،هنگام بازبيني و ويرايش است.
ـ رويكرد برنامه و محتواي اين كتاب ،مهارتي است؛ يعني براي كسب مهارت نوشتن ،ضروري است.
فرايند آموزش ،زايش و بارش فكري ،سازماندهي ذهني ،توليد ،تمرين و تكرار طي شود .بدين سبب،
اين درس ،كام ً
ال ورزيدني و عملي است و در ارزشيابي از آن ،جايي براي طرح پرسشهاي شناختي و
حفظكردني نيست .در پي هر درس ،تمرينهاي نوشتني با عنوان فعاليتهاي نگارشي ،درستنويسي،
تصويرنويسي ،حكايتنگاري و مثلنويسي سازماندهي شده است.
ـ فعاليتهاي نگارشي با نظمي علمي و آموزشي به دنبال هم آمدهاند؛ شمارة يك با هدف تقويت توانايي
بازشناسي (تشخيص) ،شمارة دو با هدف پرورش آفرينشگري (تقويت توانايي نوشتن و توليد متن) و
شمارة سه با هدف تقويت داوري (توانايي بررسي ،تحليل و نقدنويسي) ،طراحي شده است.
ـ درست نويسي با هدف آموزش هنجارهاي نوشتن و آشنايي با كاربرد درست واژگان در نوشتار معيار،
در ساختار كتاب گنجانده شده است .تصويرنويسي ،يعني نوشتن دربارة اجزا و عناصر تصوير ،الزمة
خوب نوشتن در اين بخش ،دقت در نگارهها ،بررسي ،خوانش و درك عناصر بصري است.
ـ در حكايتنگاري ،تأكيد بر بازنويسي به زبان ساده و سادهنويسي است.
ـ مثلنويسي ،تمريني براي بازآفريني و گسترش مثل است .در مثلنويسي ،دانشآموزان با افزودن شاخ
و برگ به اصل مثل ،نوشتة جديدي خلق ميكنند.

2ـ روشهای تدريس
در كتاب راهنماي معلم روشهای تدريس درس فارسي به تفصیل ارائه شده است كه در آموزشهای
حضوري قابل اجراست .در شرايط آموزشهای غيرحضوري درس فارسي ،روشهای تدريس متناسب
با هر يك از محتواهای اين درس در دورههای مختلف تحصيلي به شرح جدول زير پيشنهاد میشود:
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دورة تحصيلي

نوع آموزش

حضوري

اول متوسطه

محتوا

روشهای تدريس پيشنهادي

مهارت های زباني و ادبي (گوش دادن،
خواندن ،گفتن و نوشتن ،تحليل و تركيب
سازههاي زباني ،آفرينش ادبي)
بر اساس كتابهاي راهنماي معلم
موضوعات و مفاهيم ارزشي و شناختي
مانند مفاهيم معرفي شده در فصول
كتاب ،واژهشناسي و دستور و آرايهها،
عروض و نقد ادبي

تمرينات مناسب براي نوشتن ،خواندن   و روش خواندن فردي
درك مطلب و كاربرد آموزههاي زباني و روش تكليف محور
ادبي در تكاليف تعيينشده
روش شخصیسازیشده
روش آموزش فراگير
روش خودارزيابي
روش آفرينش ادبي (بديعهپردازي)
غيرحضوري
موضوعات و مفاهيم ارزشي و شناختي روش مطالعۀ فردي
مانند مفاهيم معرفي شده در فصول روش تكليف محور
كتاب ،واژهشناسي و دستور و آرايهها ،روش پروژه
عروض و نقد ادبي
روش تكليفمحور
روش خودارزيابي

روش تكليفمحور :در این روش یادگیرنده تكاليف زباني تعیینشده توسط معلم را انجام میدهد و
معلم نيز بازخورد فردی ارائه ميدهد .این روش برای تمرین فردی طراحیشده است ،لذا در آموزشهای
مجازی نیز کاربرد زیادی دارد .بهعنوان مثال معلم میتواند تکالیف زباني شامل تمرینات گوشدادن،
گفتن ،خواندن ،نوشتن ،قرائت متن ،حفظ شعر و پاسخ به سؤاالت را بهصورت کلی تجویز کند و هریک
از دانش آموزان با توجه به زمان در اختیار در منزل تمرینات مربوطه را انجام دهند و گزارش آن را در
کارنمای تکالیف منزل ثبت و ارائه کنند.
روش شخصی سازی شده :روش شخصی سازی شده ،برنامه ای است که براساس تفاوت های
تواناییهای جسمی و شناختی یادگیرنده تهیه شده است .در این روش معلم به هر دانشآموز اجازه
میدهد كه با سرعت عمل خودش ،تكاليف يادگيري تعيين شده توسط معلم را انجام دهد و پيشرفت
كند .تمرکز اصلی این روش پاسخ به نیازهای هر فرد یادگیرنده در آموزش است تا در جريان يادگيري
ضمن احساس راحتی ،انگیزه و از همه مهمتر اعتمادبهنفس خود را ارتقا دهد و طعم موفقیت را نيز
بچشد .این روش یکی از روشهای مؤثر در آموزشهای مجازي درس فارسي است و به معلم اين امكان
را میدهد تا از امكانات ،فضا و انواع رسانههای آموزشي قابلاستفاده در فضاي مجازي (فيلم ،عكس،
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پوستر و )...بهره الزم را ببرد.
ویژگیهای این روش عبارتانداز:
محتوا :فهرست محتوا و تكاليف بر اساس نتايج پیشآزمون ،به هر دانشآموز ارائه میشود و پيگيري
و اجراي تكاليف توسط دانشآموز صورت میگیرد.
كنترل مديريتي :سیاستها توسط معلم و مديريت اجراي تكاليف توسط دانشآموزان صورت
میپذیرد و اولیا در منزل نقش نظارتی خواهند داشت.
تكاليف :با هدف درگیرسازی دانشآموزان در فعالیتهای تمريني و مهارتي ارائه میشود و بيشتر
تكاليف براي تمرين انفرادي طراحی شده است و دانشآموزان موظف به انجام ،ثبت و گزارشدهي
تكاليف به معلماند.
تعامالت آموزشي :بهطور متوسط در هر جلسۀ آموزش ،يك بازخورد توسط معلم ارائه میشود.
تعيين روال عمل :سرعت عمل يادگيري توسط هر دانشآموز تعيين میشود .دانشآموز تصميم
میگیرد كه چه زمان ،تمرين را آغاز کند و به پايان برساند.
پيشبرد تكاليف :كنترل پيشرفت تكاليف يادگيري در دست دانشآموزان است نه معلم .هر دانشآموز
بر  اساس توان خود در فعالیتهای يادگيري شركت می کند و از يك مرحله به مرحلۀ ديگر میرود.
روش آموزش فراگير :در این روش معلم چندین سطح عملکرد برای موفقیت همۀ دانشآموزان
ارائه می کند .دانشآموز سطح عملکرد را بر   اساس توانایی خود انتخاب می کند و در تكاليف يادگيري
آن شركت می کند .بهعنوان مثال در آموزش تمرینات بندنويسي ،متننويسي و آفرينش ادبي ،معلم
چندين سطح تمرين (ساده به دشوار) ارائه می کند و دانشآموز با توجه به توانايي خود يكي از سطوح
نگارشي را انتخاب می کند و مينويسد.
روش خودارزيابي :در این روش دانشآموزان خود را در مقایسه با برگۀ معیارهای تعیینشده
توسط معلم در هر جلسه ارزیابی می کنند .در حقیقت در این روش دانشآموزان بر عملكرد خود نظارت
می کنند .بهعنوان مثال معلم معيارهای مدنظر در خواندن و نوشتن را در هر جلسه مشخص می کند  و
دانشآموزان بر اساس آن خودارزیابی می کنند و به معلم در پایان کالس بازخورد ارائه میدهند.
روش پروژه :اين روش در آموزش موضوعات دانشي درس فارسي در زمینۀ فضاي مجازي بسيار
پركاربرد و قابل اجراست .در شروع آموزش ،معلم انواع پروژه در درس فارسي را به شرح زير معرفي   و
دانشآموزان را در انتخاب مناسب آنها راهنمايي ميكند .براي اين كار معلم ميتواند نمونههایی از
پروژههای دانشآموزی در سالهای گذشته را نيز نمايش دهد.
تهيۀ گزارش با مراجعه به منابع علمي همچون کتاب و مقاالت موجود در اينترنت و اپليكيشنها
تهیۀ گزارش بر اساس ضبط مشاهدات در محيط زندگي
تهیۀ گزارش بر اساس مصاحبه با افراد مختلف در خانواده
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تهیۀ روزنامه دیواری
كشيدن نقاشی از موضوعات و مفاهيم مختلف آموزشي
داستاننویسی دربارۀ موضوعات مشخصشده از جانب معلم
واژهسازي ،گروه كلمهسازي ،جملهسازي و متننويسي
پس از معرفي موضوعات درس فارسي (بر اساس کتابهای راهنماي معلم) ،معلم فهرستی از عناوین
موضوعات مرتبط را تهیه می کند و در اختيار دانشآموزان قرار ميدهد تا هر دانشآموز با مشورت
اولياي خود و مطابق با ذوق و عالقه ،موضوعی از این فهرست را انتخاب کند .پس از انتخاب موضوعات
توسط دانشآموزان رهنمودهای زیر براي هدايت و ارزيابي بهتر پروژه قابل استفاده است:
آشنا  كردن دانشآموزان با هدف و حدود انتظارات پروژه
آشنا  كردن والدين با پروژه ،هدفها و انتظارات پروژه
درخواست اعالم زمانبندي اجراي پروژه و ارائۀ گزارش از دانشآموز
نظارت مستمر بر فرايند انجام پروژهها با دريافت گزارش
دادن فرصت مشخص به دانشآموزان براي گزارش پروژۀ خود به شما و ساير همکالسیهای خود
معرفي پروژه هاي بهتر و بايگاني آنها در مدرسه و نمايش در معرض عموم
روش اكتشافي :در آموزش به روش اكتشافي در فضاي مجازي الزم است معلم با طراحي آموزشي
مناسب و بهرهمندی از امكانات فضاي مجازي از انواع رسانههای مختلف آموزشی (فيلم ،عكس ،پاورپوينت
و )...بهرۀ كافي ببرد.
یادگیری اکتشافی فرایندی است که دانشآموز با راهنمایی معلم ،اصل یا قانونی را کشف و مسئلهای را
حل می کند .در اين روش معلم با طرح سؤاالت مناسب ،جوابهای نادرست دانشآموزان را به سمت
معینی حفظ نماید
جوابهای درست هدایت می کند .معلم باید کالس را در جهت صحیح و مسیر ّ
بهطوری که از حالت کاوش و پویایی شاگردان کاسته نشود .در این روش ،معلم دانشآموزان را وادار به
فکر  کردن می کند و آنها را برای رسیدن به پاسخ درست تشویق می کند.
روش دقيقخواني :در اين نوع خواندن ،دانشآموز به درك كامل متن خواندني و نگهداري آن
بهطور منظم در حافظه ميرسد و به افكار اصلي نويسنده پي ميبرد .به ارتباط بين مطالب ميپردازد،
خالصۀ متن را بيان و از آن نتيجهگيري ميكند.
روشخواندن تجسمي :هدف اين نوع خواندن درك عميقتر ،تحريك حس كنجكاوي و مشاركت
فعاالنه در مطالعه است .براي رسيدن به اهداف مذكور الزم است قبل از مطالعه سؤاالتي از بين متن
انتخاب شود.
روش خواندن انتقادي :در اين روش ،دانشآموز به تجزيه و تحليل مطالب ،ارزشگذاري و قضاوت
مطالب و برقراري ارتباط بين جوانب مختلف مطالب ميپردازد.
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روش خواندن التذاذي :خواندن براي درك زيباييها روش مؤثري براي پرورش حس زيباييشناسي
و تقويت ذوق ادبي است .بهتر است دانشآموز بيشتر به دنبال يافتن زيباييهاي موجود در نثر و شعر
باشد ،مانند :يافتن تشبيهات ،ضربالمثلها ،وزن و قافيه ،موسيقي موجود در شعر.

3ـ ارزشيابی
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ـ در كتاب راهنماي معلم روشهای ارزشيابي درس فارسي بهتفصیل ارائه شده است كه در آموزشهای
حضوري قابل اجراست .در شرايط آموزشهای غيرحضوري درس فارسي روشهای ارزشيابي متناسب
با هر يك از محتواهای اين درس در دورۀ اول متوسطه ارائه خواهد شد.
ـ ساعات تدريس اين درس در وضعيت زرد ،يك هفته در ميان  2جلسه فارسي 2 ،جلسه امال و نگارش
است.
ـ در ارزيابيهاي غيرحضوري حتماً به روخواني متن با رعايت آهنگ و لحن مناسب آن ،درک مطلب،
خودارزيابي ،گفتوگو ،حفظ شعر ،کتابخواني و پژوهش ،سخنوري و فن بيان ،پاسخ به فعاليتها و
تمرينها ،شعرخواني و روانخواني توجه شود.
ـ نمرة هر يک از ريزمواد باال ،به تشخيص معلم و متناسب با فرايند آموزش و شرايط کالس و درس
تعيين ميشود.
ـ امالي حضوري هميشه از درس خوانده شده ،نيست .مي توان از درس هاي پيشين و حتي ديگر
کتابهاي درسي همان پايه نيز امال گفت .در امالي واژگان ،تشديد ارزش اماليي ندارد.
ـ گسسته يا پيوستهنويسي واژههايي كه ساخت تركيبي دارند (مانند كتابخانه يا كتابخانه) ،يكسان
است و ارزش اماليي ندارد.
ـ در حفظ شعر ،از آوردن جاي خالي بايد پرهيز كرد؛ سرودۀ كامل يا بخشي از آن خواسته شود.
ـ در آزمونها و پرسشهاي فرايندي كه در جريان يادگيري كالسي بهصورت شفاهي برگزار ميشود،
به موضوعهاي خوانشي يا پاره مهارتهاي خوانداري (مانند لحن ،تكيه ،مكث و درنگ ،فراز و فرودهاي
آوايي و )...و فن بيان بايد توجه شود .سؤالهای معنايي و دستوري ،بايد در «جمله» پرسيده شود.

4ـ رسانههای پشتيبان
سامانۀ ملي رشد
در آموزشهای غیرحضوری معلمان میتوانند از انواع فیلمهای آموزشی مناسب براي درس فارسي،
نگارش و علوم و فنون ادبي بارگذاريشده روي سامانۀ ملي رشد بهعنوان پشتيبان برنامۀ درسي استفاده
كنند .عناوین اين فیلمها عبارتاند از:
فیلم آموزش فارسي پايههاي هفتم تا نهم
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كتاب گوياي فارسي هفتم تا نهم
لوح فشردۀ اشعار حفظي كتابهاي فارسي
فیلم آموزش مهارتهاي نوشتاري كتابهاي نگارش هفتم تا نهم
لوح فشردۀ فيلمهاي مناسب با محتواي دروس فارسي و نگارش
عالوه بر فیلمهای آموزشی مذکور تعدادي فيلم آموزشي ویژۀ دانشآموزان بر روي سامانۀ رشد موجود
است که بهرهمندی از آنها در آموزشهای مجازی عالوه بر ایجاد تنوع در آموزش برای دانشآموزان
نیز جذاب و دلچسب خواهد بود .همچنين توصيه میشود با امكاني كه اين سامانه در اختیار كاربران
قرار داده است ،معلمان نسبت به بارگذاري محتواهای آموزشی مناسب اقدام کنند.
سامانۀ شاد
همۀ بستههای آموزشی مندرج در سامانۀ رشد (لوحهای آموزشی ،فیلمهای آموزشی) ،پس از مناسبسازی
(از نظر حجم و زمان) قابلیت بارگذاری در سامانۀ رشد را دارند .همچنین فیلمهای آموزشی تولیدشده
توسط معاونت آموزشي ابتدايي و متوسطه و شبكۀ آموزش قابل بهرهبرداری است.
همچنین برخی از فیلمهای تولیدشده متناسب با اهداف برنامۀ درسی که توسط استانها با هدف
آموزش مهارتهای زباني و ادبي تولیدشده قابل استفاده در سامانۀ رشد است .همچنين معلمان محترم
مي توانند نسبت به تولید محتواي آموزشي در فارسي و نگارش ،بهصورت انفرادی و با استفاده از وسایل
سادۀ موجود در منزل به تفکیک پایۀ تحصیلی و در سه سطح مبتدی ،نیمهماهر و ماهر اقدام کنند.
رسانۀ سراسری و استانی
از ظرفیتهای رسانههای ملی و محلی میتوان در قالب تولید فیلمهای آموزشی دانشآموزان برای
آموزش زبان و ادبيات فارسي در منزل بهره برد.

5ـ انتظارات از مخاطبان برنامه
دانشآموز
ـ توجه به محتواي آموزشي و رعايت مراحل انجام تكاليف در منزل
ـ داشتن فضاي مناسب براي انجام تكاليف زباني و ادبی در منزل
ـ رعايت نكات زباني و ادبي در انجام تكاليف توليدي فارسي و نگارش
ـ انجام تكاليف هر جلسۀ آموزش در منزل و ثبت و گزارشدهی بهموقع به معلم
ـ پيگيري ،مشاهده و بهرهمندی از فیلمهای آموزش مجازي
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ـ متنها (شعر و نثر) کتاب فارسی را با دقت و با لحن مناسب روان بخوانند و تالش کنند مفاهیم آن
را درک کنند.
ـ فعالیتهای زبانی ،ادبی و درک مطلب کتاب را با دقت پیگیری و انجام دهند.
ـ مراجعه به کتابهای مکمل مانندگلستان ،کلیله و دمنه و  ...برای پاسخگویی به سؤاالت و پروژههای دبیر
ـ جملهسازی و درستنویسی از اهمیت زیادی برخوردار است و ضرورت دارد هر روز این فعالیت در
منزل انجام شود.
نوشتن متنهای کوتاه و ادامهدادن مثلهای ناقص باعث میشود دانشآموزان به مهارت درستنویسی
و چگونهنویسی برسند و این امر مهم هر روز باید تکرار و تمرین شود.
ـ تا حد امکان هر هفته دو کتاب داستان مناسب با سن خود بخوانند و در میان داستان سؤاالتی را در
ذهن خود مرور کنند و به آن پاسخ دهند و در هنگام خوانش و تلفظ به درستخواندن هم توجه کنند.
ـ نکات اصلی مباحث نگارشی را در برگههای مناسب خالصهنویسی کنند.
ـ یک موضوع اجتماعی مورد عالقه را انتخاب و برای آن یک یا دو بند بنویسند.
معلم
ـ داشتن طراحي آموزشي در هر جلسۀ آموزش
ـ تدارك انواع رسانههای آموزشی مناسب فضاي مجازي در هر جلسه
ـ بهرهمندی از محتواهای آموزشی مناسب در رسانههای رشد و شاد
ـ تدارك و طراحي انواع تمرينات زباني و ادبي با تأکید بر تمرينات انفرادي
ـ هدايت و راهبري و نظارت بر عملكرد دانشآموزان در منزل از طريق ارتباط با دانشآموز و اوليا
ـ درگیرکردن ذهن و فکر دانشآموزان به روند یادگیری ـ یاددهی مؤثر ،مانند بسطدادن داستان یا
تغییر شخصیت ،زمان و مکان داستان ،مقایسۀ یک بیت شعر یا یک واقعه و. ...
ـ درک مطلب و دریافت مفهوم متن و جمالت درس باید مورد توجه قرار گیرد و دانشآموز باید بعد
از خواندن متن آن را بهخوبی دریابد و به تمرینهای آن پاسخ دهد.
ـ به روانخوانی درسها ،لحن و آهنگ خواندن و مکثهای مناسب در هنگام خواندن توجه شود تا
دانشآموزان هم درستخوانی و هم زیباخوانی را بیاموزند.
ـ معلم میتواند متنهایی از کتابهای نظم و نثر فارسی مانند گلستان سعدی ،کلیله و دمنه و  ...را
انتخاب و پس از قرائت بخشهایی مناسب ،از دانشآموزان دربارۀ آنها سؤال کند.
ـ در هنگام آموزش مطمئن شود که دانشآموز دقت و توجه کافی در درک تصاویر ،بیان جملهها و
بیان جزئیات را دارد.
ـ درک و دریافت مفهوم آموختهها مورد توجه قرار گیرد و تمرینهایی که نشاندهندۀ فهم کامل مفهوم
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درس است انجام شود.
ـ با دادن کلمات و موضوعات متناسب دانشآموز را تشویق به نوشتن متن کنید.
ـ دانشآموز در هنگام نوشتن با بیان جمالتی روان و سنجیده و بامعنا میتواند با جهان پیرامون خود
ارتباط برقرار کند و در عین حال نظرهای خود را نیز به دیگران انتقال دهد .یادمان باشد در نوشتن
ساده و خالق ،قدرت آفرینش و تولید ذهنی دانشآموز بهخوبی گسترش و تعمیق پیدا می کند.
ـ بهترین نوشتههای دانشآموزان انتخاب شود و با رویکرد تشویقی برای دیگر دانشآموزان به اشتراک
گذاشته شود.
مديریت مدرسه
ـ همكاري با معلمان در تمهيد مقدمات و اجراي هر چه بهتر آموزشهای غیرحضوری.
ـ برقراري ارتباط با اوليا و ُم ّطلعكردن آنها از شرايط و امكانات الزم برای برگزاري کالسها و آزمونهای
غیرحضوری.
ـ فعالیت معلمان در فضای آموزشی مجازی و نحوۀ ارائۀ آموزش و تدریس درس فارسی را پیگیری کنند.
ـ پیشبینی یک کالس تدریس در مدرسه با امکانات الزم برای ضبط صدا و تدریس معلم
ـ در گروههای آموزشی فارسی در فضای مجازی حضور یابند و برای ارائۀ تکلیف از سوی دانشآموزان
نظارت داشته باشند.
ـ در برگزاری آزمونهای فارسی بهصورت آنالین (خواندن متنها) و آفالین با معلم مربوطه همکاری
الزم را داشته باشند.
ـ مدیران کتابهای داستان خریداری کنند و در کتابخانۀ مدرسه قرار دهند تا دانشآموزان بتوانند
کتابهای مناسب در اختیار داشته باشند.
ـ فایل صوتی کتابها را در سامانه قرار دهند تا دانشآموزان بهرهبرداری کنند.
ـ نوشتههای دانشآموزان را امتیازدهی و دانشآموزان مستعد و خالق را تشویق کنند.
ـ فعالیت معلمان در فضای آموزشی مجازی و نحوۀ  ارائۀ آموزش و ارزش یابی آنها را پیگیری و مراقبت
کنند.
خانواده
ـ تشويق و ترغيب و نظارت بر اجراي تكاليف در منزل
ـ همکاری در تأمین منابع مطالعاتي تعيينشده توسط معلم
ـ نظارت بر انجام فعالیتها و تكاليف ادبی و نگارش در منزل
ـ همكاري با معلم در اجراي هر چه بهتر آموزشهای غیرحضوری
ـ برای درس فارسی ،ساعت آموزشی مشخصی در راستای توصیههای معلم در طول روز در   نظر بگیرند.
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ـ خانواده زمینه ای فراهم کند که دانشآموز با ضبط صدای خود و سپس با گوش دادن به آن ،با
درست  خواندن و رعایت لحن توانایی استدالل همراه با درک وآگاهی را کسب کند.
ـ طرح پرسشهای تکمیلی از درس تدریسشده به منظور تثبیت آموختهها
ـ خانوادهها فرصتی به دانشآموزشان بدهند در مورد نکات دستوری ،زبانی و ادبی بحث و به منابع
معتبر برای افزایش معلومات مراجعه کند و تمرینهایی برای تثبیت یادگیری مدنظر قرار دهد.
ـ بیان حکایتهایی از طرف خانواده به منظور عالقهمندی دانشآموزان به مطالب درسی
ـ در فضایی شاد با برگزاری مسابقۀ درستخوانی شعرها ،گفتن قافیه و ردیفها با صدای بلند زمینۀ
یادگیری بیشتر حفظ شعر و درسخوانی را فراهم آورند.
ـ با طراحی سؤاالتی شبیه معما و چیستان رغبت به یادگیری و مطالعۀ متون نظم و نثر را در فرزندانشان
تقویت کنند.
ـ در خواندن شعرهای کتاب با همخوانی با فرزندان باعث ایجاد انگیزه و عالقهمندی در او شوند.
ـ با نشان دادن تصویری یا بیان خاطرهای به دانشآموز ،زمینۀ سخنگفتن او را فراهم آورند .مهارت
در این زمینه در تکوین مهارتهای دیگر تأثیر زیادی دارد.
ـ دانشآموزان را تشویق به نوشتن کنند و یا از او بخواهند کتابهایی را که میخواند خالصهنویسی
کند و خاطرات روزانۀ خود را بنویسد.
ـ از فرزندانشان بخواهند که شعرهای کتاب فارسی را بخوانند و آن را به یک داستان تبدیل کنند.
ـ درگیرکردن ذهن و فکر دانشآموز به روش صحیح در روند یادگیری مؤثر است .مانند بسطدادن
داستان یا تغییر شخصیت زمان و مکان داستان و همچنین مقایسۀ یک واقعه.
ـ منابع غیردرسی مرتبط با مباحث مطرح شده در نگارش مانند کتاب های داستان و خاطره برای
دانشآموزان تهیه کنند و آنرا پس از مطالعه در جمع خانواده مطرح کنند.

راهنمای درس فرهنگ و هنر

سراسری

آموزش آنالین ،پرسش و پاسخ و رفع اشکال با حضور معلمان و کارشناسان و پخش فیلمهای آموزشی مناسب

شبکه شاد

آموزش مجازی توسط معلمان (آنالین و آفالین) و استفاده از کلیه بستههای آموزشی تولید شده توسط سازمان

شبکه رشد

بستههای آموزشی تولید شده توسط سازمان (از جمله فیلمهای آموزشی بر فراز آسمان ،برنامههای تعاملی مخصوص دانشآموزان ،الگوی
تدریس نمونه برای معلمان در وضعیت غیرحضوری و)...

زمان آموزش

طراحی یادگیری در قالب پنج مرحلۀ ایجاد انگیزه ،پرورش ایده ،خالقیت هنری ،نقد هنری و ارزشیابی .با استفاده از :ـ یادگیری معکوس ،ـ
گردش علمی (مجازی) ـ ایفای نقش ـ روش توضیحی ـ روش پرسش و پاسخ ـ روش نمایشی.

جلسه ساعت

حضوری

محتوا

غیرحضوری

راهبردهای یاددهی
ـ یادگیری

رسانههای آموزشی

استانی

آموزش آنالین ،پرسش و پاسخ و رفع اشکال با حضور معلمان و کارشناسان و پخش فیلمهای آموزشی مناسب

روش تدریس

فضای مجازی

شیوههای
ارزشیابی

در شرایطی كه روشهای فعال یاددهی ـ یادگیری به كار رفته و دانشآموز به یادگیرنده ف ّعال بدل میشود؛ مجال ارزشیابی به شیوههای خود
ارزشیابی ،همتا ارزشیابی ،ارزشیابی مستمر در حین فرایند یاددهی ـ یادگیری و  ...میسر میشود.
مشاهدۀ طبیعت و آثار هنری ـ ارائۀ ایده و آفرینش موقعیت های متعدد و متنوع ـ اجرای ایده و بیان هنری ـ درک زیبایی شناختی و شناخت
تاریخ و میراث ـ نقد هنری ـ بررسی پوشۀ کار

طراحی
طراحی سنتی
بخش چهارم هنرهای آوایی :کلیۀ دروس
بخش چهارم هنرهای نمایشی :کلیۀ دروس
طراحی
بخش اول هنرهای تجسمی :تصویرسازی
طراحی
خوشنویسی :کلیۀ دروس
طراحی سنتی
بخش پنجم هنرهای نمایشی :کلیۀ دروس

مخاطبان برنامه

دانشآموز

یادگیرندۀ فعال :در این شرایط ،دانش آموز فرصت معنادار كردن یادگیری و مدیریت یادگیری خود را به دست می آورد .مدیریت یادگیری
مستلزم مهارت هایی چون خود برنامه ریزی ،خودنظارت ،خودارزش یابی ،خودبازاندیشی و خودتنظیمی است.

رسانههای پشتیبان

معلم

راهبر و هدایتکننده ـ یاددهی ـ یادگیری :معلم به شیوه های عالمانه و هنرمندانه ،فعالیت های متنوع و متكثر یادگیری دانش آموزان
(یادگیرندگان فعال) را در جهت تحقق اهداف مصوب آموزشی هدایت می كند.

تلویزیون

مدیریت مدرسه

سازماندهنده و هماهنگکننده :در شرایط آموزش از راه دور باید با تولید سه بستۀ مدیریتی ویژۀ اولیا ،دانش آموزان و مربیان در محیطی
گسترده تر و البته پیچیده تر وظیفه خود را ایفا می كند.

نقاشی
بخش دوم خوشنویسی :عکاسی
بخش دوم خوشنویسی :کلیۀ دروس
گلیم بافی
سفالگری
عکاسی
کلیۀ دروس
نگاشتار
عکاسی
هنرهای زیرالکی
سوزن دوزی های سنتی
بخش چهارم هنرهای آوایی :کلیۀ دروس
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خانواده

مسئول تربیت :خانواده فضا و شرایط الزم را برای آموزش متربی فراهم می كند؛ از سالمت جسمی ،عاطفی و روحی دانش آموز مراقبت
می كند؛ و با مشاركت صحیح در فرایندهای یاددهی ـ یادگیری و ارزش یابی بر تحقق آموزش مفید و مناسب نظارت می كند.

حضوری/
غیرحضوری
( offlineبیرون
خط)
( onlineبرخط)
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1ـ محتوا
پایۀ هفتم :کتاب فرهنگ و هنر پایۀ هفتم دورۀ متوسطۀ اول در سه بخش تجویزی ،نیمه تجویزی و
غیرتجویزی تدوین شده است .از بخش هنرهای تجسمی و هنرهای سنتی به ترتیب طراحی و طراحی
سنتی به عنوان مادر این هنرها شامل بخش تجویزی میشود .عکاسی و نقاشی و همچنین گلیمبافی و
سفالگری در بخش نیمه تجویزی یا انتخابی قرار دارد .به عبارتی الزم است دانشآموزان از بین رشتههای
نقاشی و عکاسی؛ و همچنین گلیم بافی و سفالگری یک رشته را بنا بر عالقه ،نیاز و شرایط و امکانات
خود انتخاب کنند .بنابراین دانشآموزان در بخش هنرهای تجسمی دو رشته و در بخش هنرهای سنتی
نیز با دو رشته هنری آشنا خواهند شد .خوشنویسی ،هنرهای آوایی و همچنین هنرهای نمایشی نیز
شامل بخش تجویزی یا اجباری برنامه میشود.
با توجه به شرایط نیمه حضوری بخش انتخابی حذف و تنها رشتههای عکاسی و سفالگری توصیه
میشود .عالوه بر این ،قسمت پایانی هر فصل نیز شامل فعالیتهایی تحت عنوان «تجربههای بیشتر»
است .با توجه به اینکه این بخش اختیاری است و فرصتهای بیشتری را برای یادگیری فراهم میکند،
میتواند از کل برنامه حذف شود .فصول حضوری و نیمه حضوری شامل موارد زیر است:
1ـ  .1هنرهای تجسمی:
1ـ1ـ .1طراحی :حضوری
2ـ1ـ .1عکاسی :نیمهحضوری
1ـ .2خوشنویسی (نیمهحضوری)
3ـ .1هنرهای سنتی:
1ـ3ـ .1طراحی سنتی :حضوری
2ـ3ـ .1سفالگری :نیمهحضوری
4ـ  .1هنرهای آوایی :نیمهحضوری
  5ـ   .1هنرهای نمایشی :حضوری
پایۀ هشتم :کتاب فرهنگ و هنر پایۀ هشتم شامل دو بخش تجویزی و غیرتجویزی است .بخش
غیرتجویزی یا اختیاری همچون پایۀ هفتم در قالب تجربههای بیشتر ارائه شده است که قابل حذف
است .فصول حضوری و نیمه حضوری عبارتاند از:
1ـ .1هنرهای تجسمی:
1ـ1ـ .1طراحی :حضوری
2ـ1ـ .1عکاسی :نیمه حضوری
3ـ1ـ .1تصویرسازی :حضوری
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2ـ .1خوشنویسی :نیمه حضوری
پایۀ نهم :کتاب فرهنگ و هنر پایۀ نهم همچون کتاب پایۀ هفتم شامل مباحث مختلف تجویزی،
نیمهتجویزی و غیرتجویزی است که در پنج بخش ارائه شده است .بخش غیرتجویزی یا اختیاری مانند
سایر پایه ها قابل حذف است .بخش تجویزی شامل طراحی (از بخش هنرهای تجسمی) ،خوشنویسی،
طراحی نقوش هندسی (از بخش هنرهای سنتی) هنرهای آوایی و نمایشی است .عکاسی و نگاشتار
(از بخش هنرهای تجسمی)؛ و هنرهای زیرالکی و سوزندوزی (از بخش هنرهای سنتی) در مبحث
نیمه تجویزی یا انتخابی برنامه قرار دارد .یعنی معلمان و دانشآموزان میتوانند با توجه به شرایط و
امکانات محیط آموزشی و در تعامل با یکدیگر یک رشته از هر بخش را انتخاب کنند .با توجه به شرایط
نیمهحضوری پیشنهاد میشود از بخش تجسمی رشته عکاسی و از بخش هنرهای سنتی هنرهای
زیرالکی انتخاب و دیگر رشتهها حذف شود .بخشهای حضوری و نیمه حضوری عبارتاند از:
1ـ.1هنرهای تجسمی:
1ـ  1ـ.1طراحی :حضوری
2ـ1ـ .1عکاسی :نیمه حضوری
2ـ    .1خوشنویسی :نیمه حضوری
3ـ    1هنرهای سنتی:
1ـ3ـ    1طراحی نقوش هندسی :حضوری
2ـ3ـ 1هنرهای زیرالکی :نیمه حضوری
4ـ    .1هنرهای آوایی :نیمه حضوری
5ـ .1هنرهای نمایشی :حضوری

2ـ روش ﻫﺎی تدریس
روشهای تدریس پیشنهادی برنامۀ درسی فرهنگ و هنر در دورۀ متوسطه اول برای شرایط جدید
همچنان کارآمد است .پنج گام طراحی آموزشی شامل ایجاد انگیزه ،پرورش ایده ،انجام فعالیتهای هنری
و جمعبندی و بحث و تبادل نظر؛ به گونهای مطرح شده است که قابلیت استفاده در آموزشهای مجازی
را دارد؛ اما توجه به نکات زیر جهت انطباق بیشتر طراحی آموزشی با شرایط جدید ضروری به نظر میرسد.
یکی از مهم ترین ویژگی آموزش مجازی داشتن زمان متغیر برای یادگیری و آموزش است؛ به گونهای
که امکان تکرار مطالب تا بینهایت برای یادگیرنده فراهم شود .اما از سوی دیگر حتی اگر تمامی افراد
تحت آموزش مجازی در یک اتاق باشند و همگی یک فعالیت را انجام دهند ،آموزش مجازی یک
فعالیت فردی است .لذا الزم است مربیان فعالیت ﻫﺎیی را که باعث انزوای بیشتر دانشآموزان میشود،
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حذف کرده و با استفاده از روش ﻫﺎی مناسب تشویقی به برقراری ارتباط بیشتر دانشآموزان با یکدیگر
و جلوگیری از احساس انزوا کمک کنند .فعالیت در انجمن ﻫﺎی بحث ( ،)Discussion Forumsچت،
ایمیل و  .....جهت به اشتراک گذاشتن فعالیت ﻫﺎی هنری و بحث درباره این فعالیت ﻫﺎ میتواند به انجام
این مهم کمک کند.
به طور کلی عضویت در یک پروژۀ هنری یا مدیریت ،حل مسائل فردی یا گروهی؛ تلخیص و فشردهسازی
مباحث ،بیان مشاهده و تصحیح نظرات و ایده ﻫﺎی خود ،مشارکت در بحث ﻫﺎی گروهی و تجزیه و
تحلیل کار خود و دیگران و  ....همه فعالیت ﻫﺎیی هستند که دانشآموزان را به ایفای نقش ﻫﺎی متفاوتی
فرا میخواند که تضمینکننده یادگیری است.
حضور استادانه معلم ،حضور معنا دار و هدایتگری است .او کارگردانی است که دانشآموز را به ایفای نقش ﻫﺎی
گوناگون فرا میخواند و فرصت ﻫﺎی یادگیری متنوعی را فراهم میکند .در حین ایفای این نقش ﻫﺎی
گوناگون است که میتوان عالوه بر مدیریت یادگیری دانشآموزان ،به گردآوری داده ﻫﺎی موردنیاز برای
ارزشیابی نیز پرداخت .مدیریت طراحی یادگیری این نقش ﻫﺎ در قالب پنج مرحلۀ ایجاد انگیزه ،پرورش
ایده ،خالقیت هنری ،نقد هنر و ارزشیابی (با استفاده از محتوای آموزشی متعدد و متنوع) صورت میگیرد.
برخی از روش ﻫﺎی مناسب برای طراحی فرصت ﻫﺎی یادگیری مشارکتی به شرح زیر است:

یادگیری معکوس :در این روش جای فعالیت کالس و منزل عوض میشود .به عبارتی مواد آموزشی
به صورت الکترونیکی پیش از شروع کالس به دانشآموزان ارائه میشود (خودخوان) .بنابراین زمان
کالس مجازی صرف بحث ،درک موضوع  ،انجام پروژه و آزمون میشود .در این روش زمان کالس
میتواند صرف تقویت مهارت ﻫﺎی سطوح باالی تفکر همچون تفکر انتقادی و خالق شود.
واحد کار (پروژه) :این روش معموالً مستلزم بررسی ،جمعآوری اطالعات و یافتن پاسخ برای
دسته ای ازمفاهیم ،یافتن پاسخ به یک پرسش یا چگونگی خلق یک اثرهنری است.
گردش علمی (مجازی) :فرصتی است برای برانگیختن حس کنجکاوی و اکتشاف که میتواند
شامل دیدار از طبیعت ،کارگاه ،نمایشگاه ،فروشگاه ،موزه و ...باشد.

ایفای نقش :در این روش دانش آموزان خود را به جای یک شخص فرضی قرار میدهند و به تقلید
حرکات ،صدا ،عواطف و شخصیت وی میپردازند .از این روش میتوان در قصه ،نمایش و تربیت شنوایی
استفاده کرد.

روش توضیحی :با استفاده از این روش معلم میتواند دانشآموزان را با ابزار و مواد مورد استفاده،
چگونگی کار با آن ﻫﺎ ،چگونگی نگهداری آنها و شفافسازی نکات مبهم و مشکلآفرین در فرایند تولید
یک اثر هنری آشنا کند.
روش پرسش و پاسخ :در این روش که به آن روش اکتشافی یا سقراطی نیز میگویند ،سؤاالت
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به گونهای مطرح میشود که دانشآموزان را به تفکر وادارند .از این روش برای ایجاد انگیزه ،پرورش
ایده ،روشن شدن موضوع و روش کار در رشته ﻫﺎی هنری استفاده میشود.

روش نمایشی :با استفاده از این روش فرایند انجام یک فعالیت هنری نشان داده میشود .برای
مثال میتوان چگونگی استفاده از ابزار و مواد مختلف را به دانشآموزان نشان داد .سپس از آنها خواست
که روش ﻫﺎی دیگری برای انجام بهتر فعالیت مورد نظر پیدا کنند.
استفاده از روش ﻫﺎی یاددهی ـ یادگیری فعال و متناسب با فضای مجازی می تواند درک هنری
دانش آموزان (تفکر خالق و نقاد) و خالقیت هنری او را که با احساس لذت عمیق از یادگیری و درک
هویت رشتهای همراه است ،تضمین کند.
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3ـ ارزشیابی
اگر بتوان سه مشکل عمده آموزش مجازی را در تمرکز این نوع از آموزش ﻫﺎ بر حفظیات و عدم توجه
به سطوح باالتر یادگیری ،عدم امکان پرورش خالقیت و فقدان حضور و ارتباط مؤثر دانشآموزان با
یگدیگر از یک سو و با شما معلمان عزیز از سوی دیگری ذکر کرد ،آنگاه گزافه نخواهد بود اگر بگوییم
راه برون رفت از این سه مشکل توجه ویژه به ارزشیابی خواهد بود.
در آموزش ﻫﺎی سنتی نیز ارزشیابی از اهمیت ویژهای برخوردار است ،اما در آموزش ﻫﺎی مجازی،
ارزشیابی بخشی جدایی ناپذیر از یادگیری است؛ به گونهای که هر لحظه حضور دارد .با توجه همزمان
به یادگیری و ارزشیابی میتوان از حضور دائمی دانشآموزان در فضای مجازی اطمینان حاصل کرد.
بنابر این الزم است فعالیت ﻫﺎی آموزشی بهگونهای طراحی شود که عنصر ارزشیابی به قلب آن فعالیت
تبدیل شود تا نه تنها زمینۀ حضور فیزیکی فراهم آورد ،بلکه حضور اجتماعی ،شناختی ،هیجانی و ....آنان
را نیز تضمین کند .طراحی فعالیت ﻫﺎی گوناگون هنری به صورت آنالین و آفالین (باتوجه به طبیعت
آن فعالیت) دانشآموزان را همیشه حاضر و پرانرژی و با انگیزه نگه خواهد داشت.
عنصر ارزشیابی آموزشی را باید به عنوان عنصر اصلی هوشیارکنندگی دانشآموزان در نظر بگیریم
تا بتوان حضور آنان را تضمین کنیم .عالوه بر این برای عمق بخشیدن به فرایند یاددهی ـ یادگیری
فعالیت ﻫﺎی هنری دانشآموزان ،ارزشیابی باید به عنوان بخش جداییناپذیر از این فرایند طراحی شود.
شیوه ﻫﺎی ارزشیابی برای فعالیت ﻫﺎی نیمه حضوری تنها به صورت پایانی است:
 1پایان هر جلسه در قالب خودارزیابی ،دیگر ارزیابی و ارزیابی توسط معلمان
 ٢پایان سال تحصیلی (بررسی پوشۀ کار).
در ارزشیابی فرایندی ،دانشآموزان نیازها ،استعدادها و توانایی ﻫﺎیشان را و همچنین فعالیت ﻫﺎ یا اثر
هنری خلق شده توسط خود را ارزیابی میکنند .به عبارتی در خود ارزیابی الزم است دانشآموزان
کارهای هنری خود را توصیف و تجزیه و تحلیل کنند؛ احساسات خود را بیان نمایند و در پایان بگویند
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برای ارائۀ بهتر یک فعالیت یا محصول هنری در آینده ،بهتر است چه کارهایی انجام شود .لذا عالوه بر
انجام بخش «خودارزیابی» در کتاب دانشآموز (در هر پایه و هر رشتۀ هنری) ،آنها میتوانند با استفاده
از «سیاهۀ رفتار خودارزیابی» که شامل انتظارات عملکردی پایه در تمام رشته ﻫﺎی هنری است ،به
ارزیابی از عملکرد خود در رشته ﻫﺎی مختلف هنری بپردازند.
نوع دیگری از ارزشیابی فرایندی که الزم است خود دانشآموزان آن را انجام دهند   « ،دیگر ارزشیابی» یا
ارزشیابی گروهی است .در فرایند اجرای یک فعالیت هنری یا در پایان آن ،دانشآموزان به شکل فعال و
بهصورت گروهی ،به بحث و تبادلنظر دربارۀ فرایند و نتایج حاصل از فعالیت ﻫﺎی هنری خواهند پرداخت.
عالوه بر این ارزش یابی پایانی توسط معلم (پایان هر جلسه و پایان ترم) اطالعات موردنیاز متربی و مربی
را به گونهای فراهم می آورد که به شناخت مسائل و مشکالت یادگیری و چگونگی رفع این مشکالت
جهت رسیدن به اهداف آموزشی کمک کند .معلم به وسیلۀ ارزشیابی فرایندی در هر جلسه ،برگۀ
ارزشیابی فعالیت ﻫﺎی هنری دانشآموزان را تکمیل میکند و موارد خاصی را که به نظرش میرسد
در پوشه کار دانشآموزان مینویسد.
ارزشیابی پایانی در پایان هر نیم سال نیز به بررسی پوشۀ کار دانشآموزان و ترسیم نمای کلی از میزان
تحقق اهداف آموزشی برای هر یک از دانشآموزان اختصاص دارد.
به طور کلی حضور معنادار دانشآموزان و رسیدن به اهداف بلند آموزش هنر تنها از طریق حضور
هدایتگر معلم در پیوند یادگیری و ارزشیابی معنا پیدا خواهد کرد .بنابراین همانگونه که مالحظه شد،
ارزشیابی در تمام لحظه ﻫﺎی یادگیری به عنوان عنصر فعال آن حضور خواهد داشت.

4ـ رسانههای پشتیبان
دوره ﻫﺎی آموزش مجازی میتواند بهصورت آنالین و آفالین برگزار شود و مهمترین ویژگی آن داشتن
زمان متغیر برای آموزش و یادگیری است .مربیان آموزش هنر باید امکان استفاده از انواع رسانه ﻫﺎ را
برای جذب و درگیرکردن دانشآموزان و ایجاد ارتباط میان دانشآموزان و مربیان داشته باشند.
دریافت صحیح پیام دیداری و شنیداری در یادگیری مجازی بسیار مهم است؛ به همان اندازه که طراحی
آموزشی و تئوری یادگیری مهم است .در طرح آموزش مجازی هنر الزم است موارد زیر مد نظر قرار گیرد:
طرحبندی موارد دورۀ آموزشی آنالین و ترتیبدهی مواردی که باعث داستانوار شدن مطلب خواهد
شد؛
توجه به عالئم ،آیکن ﻫﺎ ،نمادها و تصاویر مناسب هر پایه و دوره؛
استفاده از فن چاپ (تایپوگرافی) ،شامل استایل و اندازۀ فونت ﻫﺎ با توجه به ویژگی ﻫﺎ و نیازهای
دانشآموزان؛
توجه به رنگبندی و بافت عناصر متعدد در هر فصل ،درس و فعالیت؛
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استفاده از تصویر ،عکس انیمیشن یا ویدئوی مناسب برای هر فصل؛
استفاده از فیلم ﻫﺎی تولید شده توسط سازمان در هر پایۀ تحصیلی (برفراز آسمان)؛
پیشنهاد ما استفادۀ همزمان از آموزش مجازی به صورت برون خط (آفالین) و بر خط (آنالین) است
تا بتوان با توجه به شرایط جامعه و ویژگی ﻫﺎی هر استان بستر مناسبی جهت یادگیری بهتر و بیشتر
فراهم کرد .با استفادۀ مناسب از این روش که بر مبنای یادگیری معکوس است ،میتوان اثربخشی بخش
آموزش را تضمین کرد .لذا نرم افزار مورد استفاده نیز حتماً باید شرایط آپلود کردن تکالیف و گزارش
فعالیت ﻫﺎ و خالقیت ﻫﺎی هنری دانشآموزان را فراهم آورد.
الزم است شما معلمان عزیز با توجه به بودجه ،زمان و میزان دسترسی به منابع و محتوای یادگیری
متعدد ،برای هر جلسۀ درس خود اقدام به طراحی آموزشی کنید .لذا الزم است استفاده از رسانه در
آموزش هنر بهگونهای باشد که دانشآموزان احساس کنند در محیط یادگیری دیگری ،نمیتوانند
چنین تجربهای خلق یا دریافت کنند .در چنین فضایی است که صرفنظر از نوع رسانۀ مورد استفاده،
دانشآموزان همیشه حضور خواهند داشت .برای انجام انواع فعالیت ﻫﺎی مختلف هنری باید حضور
دانشآموز را تضمین کنیم .حضور شناختی ،حضور اجتماعی؛ حضور هیجانی و  ،...از بخشهای مهم
فضای آموزش مجازی برای ایجاد خالقیت هنری است.
تأثیر یک دورۀ مجازی بستگی زیادی به محتوای آن دارد .هر چقدر این محتوا تعاملیتر باشد ،باعث
ایجاد درگیری بیشتر دانشآموزان با آن و یادگیری عمیقتر و پایدارتر خواهد بود .نگاه کردن به یک
ویدئوی آموزشی ،خواندن یک متن جالب یا حل یک جدول ،بازی کردن و ...میتواند جزئی از آموزش
مجازی باشد که دانشآموزان را به سطوح باالی یادگیری خواهد رساند .به یاد داشته باشید که محتواهای
یادگیری متعدد و متنوع میتواند این نوع از یادگیری را آسانتر و به یاد ماندنیتر کند .در ادامه شما
را با بعضی از رایج ترین آنها که قابلیت استفاده در برنامه درسی فرهنگ وهنر را دارد ،آشنا میکنیم:
 1اسالید ﻫﺎ :اسالیدهایی ساده یا با ویدئو ،فایل ﻫﺎیی شنیدنی و تصاویر ،جداول ،و ...میتواند به یادگیری
بیشتر و بهتر دانشآموزان کمک کند.
 2آزمون ﻫﺎ :آزمون ﻫﺎی الکترونیک یا مجازی همچون آزمون ﻫﺎی سنتی کمک میکند تا با استفاده از
آن در قبل ،بعد و حین یادگیری حضور دانشآموزان و اهداف برتر یادگیری تضمین شود .این آزمون ﻫﺎ
میتواند در قالب سؤالهای سادۀ دیداری ،شنیداری در فرایند یادگیری مطرح شود یا در قالب سؤال ﻫﺎی
جالب ویدئوی و یا آزمون ﻫﺎی تعاملی،عملکردی و ...باشد.
 3وبینار :یک سخنرانی آنالین است که اغلب با دوربین ثبت و ضبط میشود .وبینار همچون سمینار
دو فایدۀ مهم دارد :اول این که شما میتوانید پیام خودرا به هزاران نفر از دانشآموزان انتقال دهید.
دیگر آن که ببیندگان شما میتوانند از شما سؤال کنند و جواب ﻫﺎ را در همان زمان واقعی دریافت کنند.
 4دوره ﻫﺎی ویدئویی :این نوع از محتوا میتواند آموزش را از نقطه نظر بصری گیراتر و یادگیری را
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ماندگارتر کند .شما میتوانید با توجه به اهدف ،نیازها ،وسایل و امکانات و توانایی ﻫﺎی خود ،دانشآموزان
و محیط آموزشیتان؛ چگونگی ساخت و ارائۀ ویدئو را انتخاب کنید .دوره ﻫﺎی ویدئویی میتواند شامل
ویدئوهایی به شکل ساده و یا تعاملی باشد .نوعی از ویدئو که به ویدئوی سر سخنگو ()talking head
معروف است میتواند در قصهگویی استفاده شود .این ویدئو به طور ساده از یک شخص است که بهطور
مستقیم با دوربین سخن میگوید و هدف از آن درگیر کردن مخاطب به وسیلۀ یک قصۀ گیراست.
 5کتابهای الکترونیکی و مقاالت :این نوع از کتاب ﻫﺎ و مطالب مجموعهای قوی از مطالب و
اطالعات مورد نیاز دانشآموزان را در طول دورۀ آموزشی فراهم میکند تا به آنها در تعمیق و گسترش
یادگیری کمک کند.
 6پادکست :پادکستها خیلی ساده و مناسباند .دانشآموزان میتوانند در حال انجام کارهای روزمرۀ
خود نیز به آن گوش دهند .پادکستها معموالً طوالنیاند و برای همین باید جذاب و اقناعکننده باشند
تا دانشآموزان انگیزۀ کافی برای گوش کردن به آن را داشته باشند.

 5ـ انتظارات از مخاطبان برنامه
خانواده
بدون شک خانواده رکن اساسی آموزش مجازی است .بهطور کلی الزم است در خانواده فضایی امن
و آرام فراهم شود تا دانشآموزان بتوانند در کالس ﻫﺎی مجازی حاضر شوند .اهمیت نقش خانواده در
ایجاد حس مسئولیتپذیری ،نظم و روحیهدادن به دانشآموزان در پیشبردن برنامههای درسی بر
هیچکس پوشیده نیست .عالوه بر این خانواده میتواند نقش مهمی در رفع بعضی از مشکالت آموزش ﻫﺎی
مجازی داشته باشد.
یکی از مشکالت مهم آموزش مجازی کم رنگ شدن نقش تربیت است .به عبارتی در محیط مجازی
زمینۀ تربیتی چندانی برای ارتباط و الگوگیری دانشآموز از معلمان و دیگر افراد فراهم نیست .لذا
خانواده میتواند این کمبود را جبران و با انجام واکنش ﻫﺎی تربیتی مناسب ،امکان مشاهده و الگوگیری
فرهنگی ،هنری ،اخالقی و تربیتی را فراهم آورد .خانوادهای که در آن به میراث فرهنگی و هنری توجه
میشود و فضای تربیتی آن آمیخته با عطر دلانگیز هنر و ادبیات است ،پرورش دهنده نسلی است با
هویت ایرانی ـ اسالمی.
مراقبت از دانشآموزان ،توجه به آنها و رفع نیازهایشان در زمینه ﻫﺎی مختلفی همچون ابزار و مواد و
وسایل هنری و تهیه تجهیزات الزم برای دسترسی به آموزش ﻫﺎی مجازی از مهمترین وظایف خانواده
است .اما از سوی دیگر در آموزش مجازی یکی از وظایف عمدۀ خانواده ﻫﺎ ،کمک به تهیۀ محتوای آموزشی
مناسب است و مراقبت از آنچه سبب دسترسی به منابع آموزشی نامناسب است .کسب اطالعات و
مهارت ﻫﺎی غلط در هنر سبب دلسردی هرچه بیشتر دانشآموزان در کسب مهارت ﻫﺎی هنری خواهد شد.
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یکی دیگر از ابعادی که در آموزش ﻫﺎی مجازی مورد بیتوجهی قرار میگیرد ،خالقیت است .این موضوع
بهویژه در درس هنر از اهمیت ویژه ای برخوردار است .خانواده در غیبت آموزش چهره به چهره باید
شرایطی را فراهم آورد که اجازۀ بروز ایده ﻫﺎی خالق از سوی دانشآموزان فراهم شود.
تربیت هنری و پرورش خالقیت با روش تغییر نگرش به پدیده ﻫﺎی گوناگون و تقویت مهارت مشاهده و
انجام فعالیت ﻫﺎی هنری محقق میشود .ارزشیابی از این بخش میتواند در قالب ارزشیابی غیررسمی
توسط خانواده ﻫﺎ صورت گیرد .ارزشیابی از درجۀ خالقیت در خلق یک اثر هنری با توجه به دو معیار
صورت میگیرد:
طراحی و اجرای جدید از یک پدیده یا مفهوم
تغییر در بهبود فرایند ﻫﺎی موجود.
مدیریت مدرسه
برگزاری دورههای مجازی ،شکاف و نابرابری آموزشی را نمایانتر کردهاست .بنابر این الزم است عالوه
بر اینکه امکاناتی فراهم شود تا دانشآموزان مناطق محروم و حاشیهای از آموزش مجازی بهرهمند
شوند ،دانشآموزان محروم نیز در استان ﻫﺎ و شهرهای بهرهمند ،شناسایی و به گونهای مناسب از آموزش
مجازی استفاده کنند.
مدیر مدرسه به عنوان پشتیبان و ناظر فرایند یاددهی ـ یادگیری نقش اساسی در انجام این مهم دارد.
این نقش بهویژه در مناطقی که فاقد زیر ساخت ﻫﺎی اساسی برای آموزش مجازی و همینطور فقر
فرهنگی و اجتماعی است ،مهمتر به نظر میرسد .الزم است مدیران به خصوص در این مناطق عالوه بر
تهیۀ ابزار و وسایل الزم برای انجام فعالیت ﻫﺎی هنری در منزل ،در تأمین و گسترش امکانات آموزش
مجازی ،نهایت کوشش و تالش خود را به کار گیرند.
عالوه بر این عدم وجود دانش و مهارت فناورانۀ کافی جهت استفاده از تجهیزات و امکانات خود معضل
دیگری در آموزش ﻫﺎی مجازی است که مدیران محترم میتوانند با ارائۀ آموزش ﻫﺎی مناسب و ایجاد
تعامل بین معلمان و دانشآموزان به رفع این نقیصه کمک کنند.
از سوی دیگر شرکت در کالسهای مجازی هنر برای دانشآموزان با نیازهای ویژه مانند معلوالن و
مبتالیان به اوتیسم نیز دشوار است .به همین دلیل الزم است امکان آموزش اختصاصی و برگزاری
کالسهای ویدئویی را برای آنها فراهم کنند.
روشهای یادگیری فعال در هنر مستلزم توجه به استعدادها ،نیازها و خواسته ﻫﺎی متفاوت متربی و
همچنین ایجاد موقعیت ﻫﺎی یادگیری پر بار و فضاهای آموزشی متفاوت و بانشاط است .بدون شک
نقش مدیر برای فراهم کردن چنین محیط برانگیزانندهای ،اگر بیشتر از معلم نباشد ،کمتر نیست .اگر
بخواهیم نقش مدیر را به طور خالصه بیان کنیم شاید بتوان او را بهعنوان سازماندهنده و ناظر فضاهای
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آموزشی متنوع (واقعی و مجازی) ،نشاطآور و برانگیزاننده معرفی کرد .عالوه بر این امر آموزش هنر
مستلزم فعالیت گروهی ،تعاملی و مشارکتی توسط متربیان و مربیان است .این تعامل و مشارکت تنها
در سایۀ همدلی و توجه به امکانات و محدودیت ﻫﺎی انجام فعالیت ﻫﺎی مختلف هنری ،به وجود میآید.
گزافه نخواهد بود اگر بگوییم انتخاب و سازماندهی محیط یادگیری فعال در برنامۀ درسی هنر بدون
کمک ،همیاری و پشتیبانی مدیر امکان پذیر نخواهد بود.
بدون شک ارزشیابی از فعالیت ﻫﺎی هنری فرایندی پویاست که با مشارکت معلم و دانشآموزان ،و
حضور مؤثر مدیر به عنوان پشتیبان و ناظر آموزشی انجام خواهد شد .نگهداری از فعالیت ﻫﺎی هنری
دانش آموزان در قالب پوشۀ کار نقش مهمی در تقویت اعتماد به نفس ،رشد همه جانبۀ آنها و افزایش
بهداشت روانی محیط ﻫﺎی آموزش رسمی درس هنر دارد .انجام این مهم و کمک به حصول اطمینان
از تحقق اهداف برنامۀ درسی هنر در ید اختیار یک مدیر دانا و تواناست
معلم
معلمی همیشه و در همه حال یک هنر است لذا معلمان میتوانند میتوانند در نقش یک تسهیلگر
و هدایت کنندۀ آموزشی به گسترش و تعمیق بیشتر آموزش ﻫﺎی تلویزیونی و آنالین کمک کنند .آنها
می توانند با ارتباط مؤثرتر با دیگر معلمان هنر و همچنین خانواده ﻫﺎی دانشآموزان بستر مناسب جهت
تعامل ،همدلی و همیاری بیشتر را فراهم کنند.
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مدیریت مدرسه

راهبر و هدایتکننده یاددهی ـ یادگیری :تدارك و طراحی آموزشی مناسب با استفاده از تمرینات حركتی متنوع و جذاب متناسب
با سرفصلهای دروس

معلم

راهبردهای یاددهی ـ یادگیری

رسانههای آموزشی

سراسری

مهارتهای حرکتی حضوری ،مؤلّفههای آمادگی جسمانی آفالین ،دانشهای آفالین و حضوری

103
آموزش انواع بازی ها و سرگرمی های بومی و محلی قابل اجرا با اعضای خانواده
آموزش انواع برنامه های ورزشی مناسب اعضای خانواده

شبکه رشد فیلم ها و محتواهای آموزش تربیت بدنی ویژۀ دانش آموزان و معلمان

محتوا

جلسه ساعت

حضوری
زمان آموزش

یادگیرنده فعال :انجام تكالیف حركتی و تمرینات در منزل با مشاهده و بهره مندی از آموزش های مجازی و حضوری

شبکه شاد آموزش مهارت های ورزشی قابل اجرا در خانه ،تمرینات آمادگی جسمانی متناسب با سرفصل های دروس

غیرحضوری

رسانههای پشتیبان

استانی

روش تدریس

فضای مجازی

شیوههای ارزشیابی

حضوری/غیرحضوری
( offlineبیرون خط)
( onlineبرخط)

دانشآموز

تلویزیون

سازماندهنده و هماهنگکننده :تمهید مقدمات ،هدایت و نظارت بر اجرای درس تربیت بدنی

دوره/شاخه/پایه/درس

بخش حضوری :براساس کتاب راهنمای معلم
بخش غیرحضوری :فعالیتهای آمادگی جسمانی با روش فراگیر ،وظیفهای ،شخصیسازی شده و خودارزیابی.
دروس دانشی با روش پروژه ،اکتشافی

آمادگی جسمانی:
مهارت های بسکتبال
استقامت عضالنی
مهارت های هندبال
آمادگی جسمانی:
مهارت های والیبال
مهارت های بدمینتون قدرت عضالنی
مهارت های تنیس روی آمادگی جسمانی:
چابکی
میز
بازی های بومی و محلی آمادگی جسمانی:
پیاده روی در کوهستان انعطاف پذیری
آمادگی جسمانی:
ورزش زورخانه
استقامت قلبی تنفسی
دانشی :کفش و لباس
ورزشی
دانشی :بلوغ و ورزش
(ویژه دختران)
دانشی:رفتارهای
تغذیه ای نوجوانان
دانشی :آسیبهای
عمومی رایج در ورزش
دانشی :وضعیت درست
بدن در امور روزمره
دانشی :فعالیت بدنی و
فواید آن
دانشی :ایمنی بازی و
ورزش در شرایط متنوع
آب و هوایی

مخاطبان برنامه

خانواده

مسئول تربیت :همكاری با معلم از طریق تشویق و ترغیب و نظارت بر اجرای تكالیف حركتی در منزل و تأمین وسایل
ورزشی مورد نیاز در منزل

 35دقیقه غیرحضوری معادل  50دقیقه حضوری
2
تربیت بدنی /هفتم /دوره ا ّول متوسطه

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

استانی
سراسری

آموزش انواع برنامه های ورزشی مناسب اعضای خانواده

شبکه رشد فیلم ها و محتواهای آموزش تربیت بدنی ویژه دانش آموزان و معلمان

محتوا

جلسه ساعت

حضوری
زمان آموزش

آموزش انواع بازی ها و سرگرمی های بومی و محلی قابل اجرا با اعضای خانواده

شبکه شاد آموزش مهارت های ورزشی قابل اجرا در خانه ،تمرینات آمادگی جسمانی متناسب با سرفصل های درس

غیرحضوری

راهبردهای یاددهی ـ یادگیری

مهارتهای حرکتی حضوری ،مؤلّفههای آمادگی جسمانی آفالین ،دانشها آفالین و حضوری

روش تدریس

رسانههای پشتیبان

دانشآموز

یادگیرنده فعال :انجام تكالیف حركتی و تمرینات در منزل با مشاهده و بهره مندی از آموزش های مجازی و حضوری

فضای مجازی

شیوههای ارزشیابی

معلم

تلویزیون

رسانههای آموزشی

راهبر و هدایتکننده یاددهی ـ یادگیری :تدارك و طراحی آموزشی مناسب با استفاده از تمرینات حركتی متنوع و جذاب متناسب
با سرفصل دروس

حضوری/غیرحضوری
( offlineبیرون خط)
( onlineبرخط)
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مدیریت مدرسه

سازماندهنده و هماهنگکننده :تمهید مقدمات ،هدایت و نظارت بر اجرای درس تربیت بدنی

دوره/شاخه/پایه/درس

بخش حضوری :براساس کتاب راهنمای معلم
بخش غیرحضوری :فعالیتهای آمادگی جسمانی با روش فراگیر ،وظیفهای ،شخصیسازی شده و خودارزیابی.
دروس دانشی با روش پروژه ،اکتشافی

آمادگی جسمانی:
مهارت های والیبال
استقامت عضالنی
مهارت های بسكتبال
آمادگی جسمانی:
مهارت های هندبال
مهارت های بدمینتون قدرت عضالنی
مهارت های تنیس روی آمادگی جسمانی :توان
انفجاری پا
میز
آمادگی جسمانی:
محلی
و
بازی های بومی
انعطاف پذیری
دوچرخه سواری
آمادگی جسمانی:
استقامت قلبی تنفسی
دانشی :بهداشت روان
با ورزش
دانشی :نكات
عمومیتغذیه در ورزش
دانشی :تأثیر برخی
از وسایل و رفتارهای
پركاربرد زندگی بر
سالمت ساختار قامت
دانشی :آسیبهای رایج
مفاصل و استخوانها
در ورزش
دانشی :آمادگی
جسمانی و اجزای آن
دانشی :ایمنی بازی و
ورزش در طبیعت

مخاطبان برنامه

خانواده

مسئول تربیت :همكاری با معلم از طریق تشویق و ترغیب و نظارت بر اجرای تكالیف حركتی در منزل و تأمین وسایل
ورزشی مورد نیاز در منزل

 35دقیقه غیرحضوری معادل  50دقیقه حضوری
2
تربیت بدنی /هشتم  /دوره ا ّول متوسطه

برنامة درسی
دورۀ اول متوسطه در
شرایط ویروس کووید 19

مدیریت مدرسه

راهبر و هدایتکننده یاددهی ـ یادگیری :تدارك و طراحی آموزشی مناسب با استفاده از تمرینات حركتی متنوع و جذاب متناسب
با سرفصلهای دروس

معلم

راهبردهای یاددهی ـ یادگیری

رسانههای آموزشی

سراسری

مهارتهای حرکتی حضوری ،مؤلّفههای آمادگی جسمانی آفالین ،دانشهای آفالین و حضوری

105
آموزش انواع بازی ها و سرگرمی های بومی و محلی قابل اجرا با اعضای خانواده
آموزش انواع برنامه های ورزشی مناسب اعضای خانواده

شبکه رشد فیلم ها و محتواهای آموزش تربیت بدنی ویژه دانش آموزان و معلمان

محتوا

جلسه ساعت

حضوری
زمان آموزش

یادگیرنده فعال :انجام تكالیف حركتی و تمرینات در منزل با مشاهده و بهره مندی از آموزش های مجازی و حضوری

شبکه شاد آموزش مهارت های ورزشی قابل اجرا در خانه ،تمرینات آمادگی جسمانی متناسب با سرفصل های دروس

غیرحضوری

رسانههای پشتیبان

استانی

روش تدریس

فضای مجازی

شیوههای ارزشیابی

حضوری/غیرحضوری
( offlineبیرون خط)
( onlineبرخط)

دانشآموز

تلویزیون

سازماندهنده و هماهنگکننده :تمهید مقدمات ،هدایت و نظارت بر اجرای درس تربیت بدنی

دوره/شاخه/پایه/درس

بخش حضوری :براساس کتاب راهنمای معلم
بخش غیرحضوری :فعالیتهای آمادگی جسمانی با روش فراگیر ،وظیفهای ،شخصیسازی شده و خودارزیابی.
دروس دانشی با روش پروژه ،اکتشافی

آمادگی جسمانی:
مهارت های هندبال
استقامت عضالنی
مهارت های بسكتبال
آمادگی جسمانی:
مهارتهای والیبال
مهارت های بدمینتون قدرت عضالنی
مهارتهای تنیس روی آمادگی جسمانی:
سرعت
میز
بازی های بومی و محلی آمادگی جسمانی:
انعطاف پذیری
پیاده روی
آمادگی
جسمانی:استقامت قلبی
تنفسی
دانشی:كنترل وزن با
تعادل انرژی در بدن
دانشی:وضعیت بدنی و
ناهنجاری های شایع آن
دانشی :اصول مراقبت از
زخم هنگام ورزش
دانشی :برنامه ریزی
برای حفظ و ارتقای
آمادگی جسمانی
دانشی:ایمنی اماكن و
وسایل ورزشی

مخاطبان برنامه

خانواده

مسئول تربیت :همكاری با معلم از طریق تشویق و ترغیب و نظارت بر اجرای تكالیف حركتی در منزل و تأمین وسایل
ورزشی مورد نیاز در منزل

 35دقیقه غیرحضوری معادل  50دقیقه حضوری
2
تربیت بدنی /نهم  /دوره ا ّول متوسطه

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

1ـ محتوا

در وضعیت زرد محتوای آموزشی بخشهای دانشی و آمادگی جسمانی بهصورت غیرحضوری و محتوای
بخشهای مهارتهای حرکتی بهصورت حضوری انجام میشود.

2ـ روشهای تدریس
در كتاب راهنمای معلم روشهای تدریس درس تربیتبدنی بهتفصیل ارائهشده است كه در آموزشهای
حضوری قابلاجراست .در شرایط آموزشهای غیرحضوری درس تربیتبدنی روشهای تدریس متناسب
با هر یك از محتواهای این درس در دورههای مختلف تحصیلی به شرح جدول زیر پیشنهاد میشود:
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دوره
نوع آموزش
تحصیلی
حضوری

ا ّول
متوسطه

محتوا

روشهای تدریس پیشنهادی

مهارتهای ورزشی

بر اساس كتاب راهنمای معلم
(آموزش به روش درك بازی و)...

آمادگی جسمانی

روش وظیفهای
روش شخصیسازیشده
روش آموزش فراگیر
روش خودارزیابی

موضوعات دانشی

اكتشافی
روش پروژه

غیرحضوری

روش وظیفهای :در این روش یادگیرنده وظایف حركتی تعیینشده توسط معلم را انجام میدهد و
معلم نیز بازخورد فردی ارائه میدهد .این روش برای تمرین فردی طراحیشده است ،لذا در آموزشهای
مجازی نیز کاربرد زیادی دارد؛ بهعنوانمثال معلم میتواند تکالیف حرکتی شامل تمرینات آمادگی
جسمانی را بهصورت کلی تجویز کند و هر یک از دانشآموزان با توجه به زمان در اختیار در منزل،
تمرینات مربوط را انجام دهند و گزارش آن را در کارنمای تکالیف حرکتی در منزل ثبت و ارائه کنند.
روش شخصی سازی شده :روش شخصی سازی شده ،برنامه ای است که بر اساس تفاوت های
تواناییهای جسمی و شناختی یادگیرنده تهیهشده است .در این روش معلم به هر دانشآموز اجازه
میدهد كه با سرعت عمل خود ،تكالیف یادگیری تجویزشده توسط معلم را انجام دهد و پیشرفت
حد نیازشان آهسته
حد توانشان سریع و در ّ
كند .پیام اصلی این روش این است که دانشآموزان در ّ
پیشرفت كنند .تمرکز اصلی این روش بر پاسخ به نیازهای هر فرد یادگیرنده در آموزش است تا در

برنامة درسی
دورۀ اول متوسطه در
شرایط ویروس کووید 19

جریان یادگیری ضمن احساس راحتی ،انگیزه و از همه مهمتر اعتمادبهنفس خود را ارتقا داده و طعم
موفقیت را نیز بچشد .در این روش دانشآموزان همه در حال یادگیری در مسیر اهداف یكسان هستند،
اما مسیرهای دستیابی به اهداف مشترک ،به سطح پیشرفت فردی و سبک یادگیری دانشآموز بستگی
دارد .این روش یکی از روشهای مؤثر در آموزشهای مجازی درس تربیتبدنی است و به معلم این
امكان را میدهد تا از امكانات ،فضا و انواع رسانههای آموزشی قابلاستفاده در فضای مجازی (فیلم،
عكس ،پوستر و  )...بهره الزم را ببرد.
ویژگیهای این روش عبارتاند از:
محتوا :فهرست محتوا و تكالیف بر اساس نتایج پیشآزمون ،به هر دانشآموز ارائه میشود و پیگیری
و اجرای تكالیف توسط دانشآموز صورت میگیرد.
كنترل مدیریتی :سیاستها توسط معلم و مدیریت اجرای تكالیف توسط دانشآموزان صورت
میپذیرد و اولیا در منزل نقش نظارتی خواهند داشت.
تكالیف :با هدف درگیرسازی دانشآموزان در فعالیتهای حركتی ارائه میشود و بیشتر تكالیف
برای تمرین انفرادی طراحیشده است و دانشآموزان موظف به انجام ،ثبت و گزارشدهی تكالیف به
معلم هستند.
تعامالت آموزشی :بهطور متوسط در هر جلسۀ آموزش یك بازخورد توسط معلم ارائه میشود.
تعیین روال عمل :سرعت عمل یادگیری توسط هر دانشآموز تعیین میشود .دانشآموز تصمیم
میگیرد كه چه زمان ،تمرین را آغاز و به پایان برساند.
پیشبرد تكالیف :كنترل پیشرفت تكالیف یادگیری در دست دانشآموزان است ،نه معلم .هر
دانشآموز بر اساس توان خود در فعالیتهای یادگیری شركت دارد و از یك مرحلهبهمرحله دیگر
میرود .ازاینرو در آموزش آمادگی جسمانی میتوان بهراحتی از این روش آموزش استفاده کرد.
روش آموزش فراگیر :در این روش معلم چندین سطح عملکرد برای موفقیت همه دانشآموزان
ارائه میکند .دانشآموز سطح عملکرد را بر اساس توانایی خود انتخاب میکند و در تكالیف یادگیری
آن شركت میکند؛ بهعنوان مثال ،در آموزش تمرینات قدرت و استقامت عضالنی آمادگی جسمانی،
معلم چندین سطح تمرین (ساده به دشوار) ارائه میکند و دانشآموز با توجه به توانایی خود یكی از
سطوح تمرینی را انتخاب كرده و در تمرینات آن شركت میکند.
روش خودارزیابی :در این روش دانشآموزان خود را در مقایسه با برگه معیارهای تعیینشده
توسط معلم در هر جلسه ارزیابی میکنند .در حقیقت در این روش دانشآموزان بر عملكرد خود نظارت
میکنند؛ بهعنوانمثال ،معلم هنجارهای مدنظر در انعطافپذیری را در هر جلسه آموزش مشخص
میکند و دانش آموزان بر اساس اطالعات آن هنجارها خودارزیابی میکنند و به معلم در پایان کالس
بازخورد ارائه میدهند.
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سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

108

روش پروژه :این روش در آموزش موضوعات دانشی درس تربیتبدنی ،در بستر فضای مجازی
بسیار پركاربرد و قابلاجراست.
در شروع آموزش ،معلم اَشكال پروژه در درس تربیتبدنی را به شرح زیر معرفی كرده و دانشآموزان را در
انتخاب مناسب آنها راهنمایی می كند .برای این كار معلم میتواند نمونههایی از پروژههای دانشآموزی
در سالهای گذشته را نیز نمایش دهد.
تهیه گزارش با مراجعه به منابع علمیهمچون کتاب و مقاالت موجود در بستر اینترنت و اپلیكیشنها
تهیه گزارش بر اساس ضبط مشاهدات در محیط زندگی
تهیه گزارشی بر اساس مصاحبه با افراد مختلف در خانواده
تهیه روزنامهدیواری
كشیدن نقاشی و داستاننویسی
ساخت ابزار و ماكت وسیله ورزشی
پس از معرفی موضوعات دانشی درس تربیتبدنی ـ بر اساس کتابهای راهنمای معلم ـ معلم فهرستی
از عناوین موضوعات مرتبط را تهیه كرده و در اختیار دانشآموزان قرار میدهد تا هر دانشآموز با
مشورت اولیای خود و مطابق باذوق و عالقه ،موضوعی از این فهرست را انتخاب کند .پس از انتخاب
موضوعات توسط دانش آموزان ،برای هدایت و ارزیابی بهتر پروژه رهنمودهای زیر قابل استفاده است:
آگاهسازی دانشآموزان با هدف و حدود انتظارات پروژه
آگاهسازی والدین در جریان پروژه ،هدفها و انتظارات آن
درخواست اعالم زمانبندی اجرای پروژه و ارائه گزارش از دانشآموز
نظارت مستمر بر فرایند انجام پروژهها با دریافت گزارش
دادن فرصت مشخص به دانشآموزان برای گزارش پروژه خود به شما (معلم) و سایر همکالسیهای خود
معرفی پروژههای بهتر و بایگانی آنها در مدرسه و نمایش در معرض عموم
روش اكتشافی :در آموزش به روش اكتشافی در فضای مجازی الزم است معلم با طراحی آموزشی
مناسب و بهرهمندی از امكانات فضای مجازی از انواع رسانههای مختلف آموزشی (فیلم ،عكس ،پاورپوینت
و )...بهره كافی را ببرد.
یادگیری اکتشافی فرایندی است که دانشآموز با راهنمایی معلم ،اصل یا قانونی را کشف نموده و
مسئلهای را حل می کند .در این روش معلم با طرح سؤاالت مناسب ،جوابهای نادرست دانشآموزان
را به سمت جوابهای درست هدایت مینماید .معلم باید کالس را در جهت صحیح و مسیر معینی
حفظ نماید بهطوری که از حالت کاوش و پویایی شاگردان کاسته نشود .در این روش ،معلم دانشآموزان
را وادار به فکرکردن میکند و آنها را برای رسیدن به پاسخ درست تشویق مینماید.
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برای مثال در آموزش «سبك زندگی من» در پایه دهم:
معلم فکرکردن را در دانشآموزان با گفتوگو و طرح پرسش برمیانگیزد و از آنها میخواهد با ارائه
نمونههایی از سبک های زندگی افراد مختلف ،ویژگیهای سبك زندگی را دنبال کنند.
معلم پس از ارائه چند ویژگی سبك زندگی ،چكلیستی را برای بررسیکردن سبك زندگی به
دانشآموزان ارائه مینماید.
معلم باید اطمینان حاصل کند که دانشآموزان مسئله را فهمیدهاند و بدانند که دنبال چه چیزی
میگردند و چگونه باید این چک لیست را پر کنند.
معلم پس از مقایسه چند سبك زندگی معرفیشده توسط دانشآموزان ،دستهبندی محاسن و معایب
سبك زندگی فعال و غیرفعال را برای دانشآموزان ذکر میکند.
پس از اطمینان از درك اهمیت ضرورت سبك زندگی فعال توسط دانشآموزان ،فعالیتهایی را ارائه
مینماید که به شکلگیری انواع الگو برای داشتن سبك زندگی فعال میانجامد.
درنهایت با راهنمایی دانشآموزان به آنها كمك میکند تا بهترین الگوی سبك زندگی فعال مناسب
خود را کشف و ارائه کنند.

3ـ ارزشیابی

بخش آموزشهای حضوری:

در ارزشیابی بخش حضوری این درس كه شامل آموزش مهارتهای ورزشی است ،معلم بهصورت
مستمر و در جریان آموزش به كمك روشهای مختلفی از جمله ارزیابی معلم ،خودارزیابی و ارزیابی
همساالن با استفاده از ابزارهای رایج در تربیتبدنی همچون چک لیست خودارزیابی ،چک لیست ارزیابی
پروژه ،چک لیست مشاهده رفتار ،کارنمای ثبت تکالیف منزل ،آزمونهای کتبی آنالین و… وضعیت
دانشآموزان را در طول آموزشهای حضوری سال تحصیلی ارزیابی میکند.

بخش آموزشهای غیرحضوری:

در ارزشیابی بخش غیرحضوری این درس كه شامل آموزش آمادگی جسمانی و موضوعات دانشی است،
معلم بهصورت مستمر و در جریان آموزش به كمك روشهای مختلفی از جمله خودارزیابی و ارزیابی
والدین با استفاده از ابزارهای رایج در تربیت بدنی همچون چک لیست خودارزیابی ،چک لیست ارزیابی
پروژه ،چک لیست مشاهده رفتار ،كارنمای ثبت تكالیف منزل ،آزمونهای کتبی آنالین و… وضعیت
دانشآموزان را در طول آموزشهای غیرحضوری سال تحصیلی ارزیابی میکند.
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جدول راهنمای ارزشیابی نمره درس تربیت بدنی دوره اول متوسطه
در شرایط زرد مدارس در سال تحصیلی 1400ـ 1399
نوع آموزش

110
حضوری

محتوای آموزشی

بخش مهارتهای ورزشی
( 10نمره)

آمادگی جسمانی ( 8نمره)
غیرحضوری

موضوعات دانشی ( 2نمره)

مالکهای ارزیابی

روش سنجش و ارزیابی

ابزار جمعآوری دادهها

رفتارهای فردی و اجتماعی
(پوشش ورزشی ،حضور به موقع،
اجرای تكالیف و مسئولیت پذیری،
كنترل هیجانات و احترام به دیگران،
رعایت بهداشت فردی و عمومی و)...

ارزیابی همساالن
خودارزیابی
ارزیابی معلم

چک لیست مشاهده رفتار
دفتر گزارشات سرگروه
چك لیست ارزیابی از
خود یا دیگران

سطح مهارت های ورزشی
(مهارتهای مدنظر در هر نیمسال)

ارزیابی همساالن
خودارزیابی
ارزیابی معلم

چک لیست ثبت ركورد
چک لیست مشاهده رفتار

امتیازات کسب شده در انجام
بازیها و رقابتهای كالسی

ارزیابی همساالن
ارزیابی معلم

چک لیست ثبت امتیازات

به کارگیری قوانین و مقررات و
استراتژیها دربازیهای ورزشی

ارزیابی همساالن
ارزیابی معلم

چک لیست مشاهده رفتار

مشاركت فعال در تمرینات و
بازیهای ورزشی

ارزیابی همساالن
ارزیابی معلم

چک لیست مشاهده رفتار

شناخت مفاهیم و اصول آمادگی
جسمانی

ارزیابی معلم

چک لیست ارزیابی پروژه
آزمونهای کتبی آنالین

انجام تمرینات و تكالیف حركتی
آمادگی جسمانی

ارزیابی معلم
ارزیابی والدین

كارنمای ثبت تكالیف
حركتی در منزل
پوشه کار
چک لیست مشاهده رفتار

سطح آمادگی جسمانی (فاکتورهای
مدنظر در هر نیمسال)

خودارزیابی
ارزیابی والدین

چک لیست مشاهده رفتار
آزمون های آمادگی
جسمانی

شناخت موضوعات مربوط به
زندگی فعال

ارزیابی معلم

چک لیست ارزیابی پروژه
گزارش تكالیف منزل
آزمونهای کتبی آتالین
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4ـ رسانههای پشتیبان

سامانه م ّلی رشد

در آموزشهای غیرحضوری معلمان میتوانند از انواع فیلمهای آموزشی تربیتبدنی بارگذاری شده بر
روی سامانه ملی رشد ،بهعنوان پشتیبان برنامه درسی استفاده كنند؛ عناوین این فیلمها عبارتاند از:
فیلم آموزش بسکتبال ویژه معلمان تربیتبدنی پایه هفتم
فیلم آموزش والیبال ویژه معلمان تربیتبدنی پایه هشتم
فیلم آموزش هندبال ویژه معلمان تربیتبدنی پایه نهم
عالوه بر فیلمهای آموزشی مذکور تعدادی فیلم آموزشی ویژه دانشآموزان بر روی سامانه رشد موجود
است که بهرهمندی از آنها در آموزشهای مجازی عالوه بر ایجاد تنوع در آموزش ،برای دانشآموزان نیز
جذاب و دلچسب خواهد بود .عناوین فیلمهای آموزشی درس تربیتبدنی ویژه دانشآموزان عبارتاند از:
فیلم ورزش زورخانه ویژه دانشآموزان دوره اول متوسطه
فیلم ورزش پیادهروی در کوهستان ویژه دانشآموزان دوره اول متوسطه
همچنین توصیه میشود با امكانی كه این سامانه در اختیار كاربران قرار داده است ،معلمان نسبت به
بارگذاری محتواهای آموزشی مناسب اقدام نمایند.

سامانه شاد:

حوزه تربیت بدنی و سالمت در شبکه شاد دارای کانالهای متنوعی از جمله کانال تربیت بدنی و سالمت،
کانال کانون های ورزشی ،کانال تغذیه سالم ،وزن سالم و زندگی سالم و کانال باشگاه مجازی بدنسازی
و آمادگی جسمانی است .درهریک از این کانالها ،محتوای متنوعی برحسب موضوع بارگذاری شده
است .در کانال تربیت بدنی و سالمت محتوای درسی تمام پایههای تحصیلی از اول ابتدایی تا دوازدهم
در بخشهای دانشی ،آمادگی جسمانی ،مهارتهای ورزشی ،انواع بازیهای ورزشی در خانه ،ورزش
صبحگاهی ،سرگرمیهای ورزشی و مباحث اخالقی و تربیتی بارگذاری شده است .همچنین در کانال
کانونهای ورزشی ،آموزش  ٨رشته ورزشی (والیبال ،بسکتبال ،هندبال ،فوتسال ،بدمینتون ،طنابزنی
و حرکات اصالحی) ارائه شده است.

رسانه سراسری و استانی:

از ظرفیتهای رسانههای ملی و محلی میتوان در قالب تولید فیلمهای آموزشی دانشآموزان برای
آموزش مؤلفههای آمادگی جسمانی ،بخشهای دانشی و بازیهای حرکتی در منزل بهره برد.
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 5ـ انتظارات از مخاطبان برنامه
دانشآموز:

ـ رعایت مراحل گرم كردن و سرد كردن بدن هنگام انجام تكالیف حركتی در منزل
ـ داشتن پوشش ورزشی مناسب برای انجام تكالیف حركتی در منزل
ـ رعایت نكات بهداشتی و تغذیهای انجام فعالیتهای حركتی در منزل
ـ انجام تكالیف حركتی و دانشی هر جلسه آموزش در منزل و ثبت و گزارشدهی بهموقع به معلم
ـ پیگیری ،مشاهده و بهرهمندی از فیلمهای آموزش مجازی
112

معلم:

ـ داشتن طراحی آموزشی در هر جلسه آموزش براساس بودجهبندی ارائه شده
ـ تدارك انواع رسانههای آموزشی مناسب فضای مجازی در هر جلسه
ـ بهرهمندی از محتواهای آموزشی مناسب در رسانههای رشد و شاد
ـ تدارك و طراحی انواع تمرینات حركتی با تأکید بر تمرینات انفرادی
ـ هدایت و راهبری و نظارت بر عملكرد دانشآموزان در منزل از طریق ارتباط با دانشآموز و اولیا
ـ انجام ارزشیابی براساس دستورالعمل ارائه شده
ـ برگزاری جلسات مجازی با اولیا با هدف تدارک محیط آموزشی مناسب در منزل
مدیریت مدرسه:
ـ همكاری با معلمان در تمهید مقدمات و اجرای هر چه بهتر آموزشهای حضوری و غیرحضوری
ـ برقراری ارتباط با اولیا و م ّ
طلع كردن آنها از شرایط و امكانات الزم برگزاری کالسها و آزمونهای
غیرحضوری
ـ نظارت بر آموزشهای مجازی درس تربیت بدنی براساس بودجهبندی ارائه شده
ـ نظارت بر رعایت موازین و ارزشهای فرهنگی و دینی در جریان آموزشهای مجازی

خانواده:

ـ تشویق و ترغیب و نظارت بر اجرای تكالیف حركتی در منزل
ـ همکاری در تأمین وسایل ورزشی در منزل
ـ نظارت بر انجام فعالیتها و رعایت مراحل گرم كردن ،سرد كردن و ایمنی فعالیتهای حركتی در منزل
ـ نظارت بر رعایت مسائل بهداشتی و تغذیه دانشآموزان در هنگام انجام تكالیف حركتی در منزل
ـ همكاری با معلم در اجرا و ارزشیابی هر چه بهتر آموزشهای غیرحضوری
ـ فراهم آوردن محیطی امن و مناسب برای انجام فعالیتهای حرکتی در منزل
ـ شرکت در جلسات مجازی ویژه اولیا
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راهنماي درس کار و فناوری
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زمان آموزش

روشهای ف ّعال در بستر مجازی :یادگیری معکوس ،مبتنی    بر پروژه

جلسه ساعت

حضوری

محتوا

غیرحضوری

راهبردهای
یاددهی ـ یادگیری

شبکه رشد

بارگذاری كليپهای آموزشی برای پودمانهای کار و  فناوری در سايت شبكه رشد با نظارت دفتر تأليف كتابهای درسی دانشآموز به
شبکه رشد مراجعه نمایدwww.roshd.ir .

کار با چوب
پرورش و نگهداری گیاهان

رسانههای آموزشی

شبکه شاد

ايجاد كانال و گروه ويژۀ دبيران کاروفناوری اول متوسطه به تفكيک پایه (كانال گروه بايد هر سال ثابت باشد و حذف نشود)

روش تدریس

سراسری

تعيين ناظر بر تهيۀ فيلمهای آموزشی صداوسيما

نوآوری و فناوری
کاربرد فناوری اطالعات و
ارتباطات
مستندسازی
کسب و کار
اشتراکگذاری اطالعات
نقشهکشی

فضای مجازی

استانی

همكاری با دبیرخانه کار و فناوری و گروههای آموزشي استانها براي تهيۀ فيلمهای آموزشی

دوره/شاخه/پایه/درس

پرورش و نگهداری
حیوانات
معماری و سازه
(ماکتسازی)
الکترونیک
کار با فلز

رسانههای پشتیبان

ارزشیابی به مثابه یاددهی ـ یادگیری :مشاهدات معلّم از میزان مشاركت دانشآموزان در انجام فعالیت در كالس و منزل ( 5نمره) شامل:
ابراز عالقه نسبت به انجام فعالیت و مشاركت فعال در انجام آن /بهرهگیری از اطالعات و تجربیات خود در ارتباط با انجام فعالیت /رعایت
نظم و ترتیب از طریق انجام بهموقع فعالیت و ارائه گزارش آن
بررسی نتایج کار دانشآموزان در كتاب درسی ( 5نمره) شامل :پرکردن جداول کتاب درسی /پاسخ به پرسشهای کتاب درسی /تعامل مؤثر
با دبیر کار و ف ّناوری و رفع اشکال /ارسال پژوهشهای مورد نظر دبیر کار و ف ّناوری برای تکمیل فرایند آموزش
بررسی تکالیف عملی (رایانه ای و کارگاهی با رویکرد استفاده از وسایل ساده و موجود در منزل) كه در طول سال تحصیلی توسط دانشآموز
انجام میشود ( 10نمره) شامل :عکسهای تهیه شده از مراحل کار و پایان کار /یا فیلمهای کوتاه آماده شده از مراحل کار و پایان کار/
تکمیل خودارزیابی توسط دانش آموز برای فعالیت انجام شده /آمادگی الزم برای ارائه گزارش و پاسخ به سؤاالت مرتبط با آن

تلوزیون

دانشآموز

یادگیرندۀ فعال :دانشآموز نقش اصلی در ساخت پروژهها را دارد و معلم به عنوان راهنماست.

شهروند الکترونیکی ١
شهروند الکترونیکی ٢
امور اداری و مالی

شیوههای ارزشیابی

معلم

آموزش ،تدریس و تربیت از طریق سیستمهای مجازی :معلم نقش مدير آموزشی دارد و اشكاالت دانشآموز را برطرف مي كند .بر نحوۀ فرايند
يادگيري دانشآموز نظارت می كند و نقش اصالح آموختههاي دانشآموزان را دارد.

حضوری/غیرحضوری
( offlineبیرون خط)
( onlineبرخط)

مدیریت مدرسه

نظارت ،حمایت و تشویق معلمان و دانشآموزان :مدير بر گروههای درسی در شبكۀ شاد نظارت مي كند و براي هرگروه ناظري تعيين
مي كند كه مطالب اصلي را در كانال همان كالس قرار دهد و برخي مطالب را سنجاق كند و به پارهاي سؤاالت مانند تاريخ آزمونها و نوع
تكاليف پاسخ دهد .دبير کار و فناوری با همان ناظر يا نماينده تماس دارد و به سؤاالت او پاسخ ميدهد.

الگوریتم
ترسیم با رایانه
بازیهای رایانهای
هدایت تحصیلی
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خانواده

مشارکت ،مراقبت و حمایت و تشویق دانشآموزان :از سالمت جسمي ،عاطفي و روحي دانشآموز مراقبت مي كند و با مشاركت
صحيح در فرايندهاي ياددهي ـ يادگيري و ارزشیابی بر تحقق آموزش مفيد و مناسب نظارت مي كند.

تأسیسات مکانیک
عمران
خودرو
پایش رشد و تکامل کودک
د ستی
صنا یع
(برجستهکاری روی مس)
برق
سازوکار حرکتی

مخاطبان برنامه
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 ٣٥دقیقه غیرحضوری معادل  ٥٠دقیقه حضوری
2
کاروفناوری /هفتم/دوره اول متوسطه

کاروفناوری /هشتم/دوره اول متوسطه

کاروفناوری /نهم/دوره اول متوسطه
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١ـ محتوا
پایه

حالت سفید
نیمه تجویزی

تجویزی

مالحظات

حالت زرد
قابل اجرا به کمک فیلم آموزشی

قابل اجرا در منزل به کمک معلم

هفتم

 11پودمان

7

4

هشتم

 8پودمان

3

5

نهم

 4پودمان

5

6

 7پودمان

شرح محتوای پایۀ هفتم
کتاب کار و فناوری پایه هفتم دارای ن ُه پودمان است که هفت پودمان آن مبتنی بر پروژه نیست و
آموزش آن از طریق فیلم آموزشی مناسب و جامع امکانپذیر است .در حالت قرمز چهار پودمان مبتنی
بر پروژه براساس ساختار سهوجهی محتوا بهصورت نیمه تجویزی است (انتخابی).
دانشآموز میتواند یا پروژههای کتاب یا پروژههای جایگزین را در منزل بسازد و فیلم فرایند ساخت
و محصول نهایی را جهت ارزشیابی برای معلم خود ارسال کند (ارزشیابی آفالین).
شرح محتوای پایۀ هشتم
کتاب کار و فناوری پایۀ هشتم دارای هشت پودمان است که سه پودمان آن مبتنی بر پروژه نیست و
آموزش آن از طریق فیلم آموزشی مناسب و جامع امکانپذیر است .پنج پودمان دیگر مبتنی بر پروژه
است در حالت قرمز پنج پودمان مبتنی بر پروژه براساس ساختار سهوجهی محتوا بهصورت نیمهتجویزی
میباشد (انتخابی).
دانشآموز میتواند یا پروژههای کتاب یا پروژههای جایگزین را در منزل بسازد و فیلم فرایند ساخت
و محصول نهایی را جهت ارزشیابی برای معلم خود ارسال کند (ارزشیابی آفالین).
شرح محتوای پایۀ نهم
کتاب کار و فناوری پایۀ نهم دارای یازده پودمان است که چهار پودمان آن مبتنی بر پروژه نیست و
آموزش آن از طریق فیلم آموزشی مناسب و جامع امکانپذیر است .در حالت قرمز هفت پودمان مبتنی
بر پروژه براساس ساختار سهوجهی محتوا بهصورت نیمه تجویزی است (انتخابی).
دانشآموز میتواند یا پروژههای کتاب یا پروژههای جایگزین را در منزل بسازد و فیلم فرایند ساخت
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و محصول نهایی را جهت ارزشیابی برای معلم خود ارسال کند (ارزشیابی آفالین).
تذکر مهم :در تمامی پودمانهای کتابهای کار و ف ّناوری دبیر مربوط میتواند با سادهسازی فعالیتهای
کارگاهی آنها را اجرایی کند.

2ـ روش تدريس

116

حالت سفید

حالت زرد

مبتنی برپروژه

مبتنی بر پروژه و مبتنی بر یادگیری معکوس

مالحظات

در آموزشهای نیمهحضوری و غیرحضوری در این درس امکان بهرمندی از انواع روشهای تدریس فعال
فراهم است که برای نمونه سه روش پیشنهادی در آموزشهای غیرحضوری به شرح زیر پیشنهاد میشود.

روش اکتشافی :در آموزش به روش اکتشافی در فضای مجازی الزم است معلم با طراحی آموزشی
مناسب و بهرهمندی از امکانات فضای مجازی ،انواع رسانههای آموزشی (فیلم ،عکس ،پاورپوینت و…)
را برای هدایت بهتر دانشآموزان از قبل فراهم کند.
یادگیری اکتشافی فرایندی است که دانش آموز با راهنمایی معلم ،اصل یا قانونی را کشف و مسئلهای را
حل میکند .در این روش معلم با طرح سؤاالت مناسب ،جوابهای نادرست دانشآموزان را به سمت
جوابهای درست هدایت میکند .معلم باید کالس را در جهت صحیح و مسیر معینی حفظ کند؛
بهطوری که از حالت کاوش و پویایی دانش آموزان کاسته نشود .در این روش ،معلم دانشآموزان را وادار
به فکر کردن میکند و آنها را برای رسیدن به پاسخ درست تشویق مینماید؛ برای مثال در آموزش
مبحث رنگ های ایمنی در پودمان کار با فلز پایۀ هشتم:
ابتدا معلم با نمایش تصویر رنگهای ایمنی و طرح پرسشهایی ،دانشآموزان را به فکر کردن وا میدارد
و آنها را برمیانگیزاند تا احساسی را که رنگهای مختلف ایمنی در انسان ایجاد میکند ،بیان کنند.
معلم پس از ارائۀ چند نمونه از تصاویر کاربرد رنگهای ایمنی در مشاغل دیگر ،دانشآموزان را به سمت
شناسایی رنگهای وضعیت بدون خطر ،هشدار و… هدایت میکند.
معلم باید اطمینان حاصل کند که در تمام فرایند آموزشی ،دانشآموزان ضرورت مسئله را به درستی
درک کردهاند و بدانند که دنبال چه چیزی میگردند و چگونه باید این مراحل را طی کنند .دانشآموزان
به درک درستی از رنگهای ایمنی و ضرورت استفاده از آن در کارگاهها رسیدهاند.
بحث گروهی :روش بحث گروهی گفتوگویی است سنجیده و منظم دربارۀ موضوعی خاص که مورد
عالقه مشترک شرکتکنندگان در بحث است .روش بحث گروهی برای کالسهایی حضوری این درس
بهراحتی قابل اجرا است؛ ولی در روش آموزش مجازی نیز میتوان دانشآموزان را به گروههای کوچک
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حداکثر پنج نفره تقسیم کرد و با بهرهمندی از امکانات فضای مجازی ،گفتوگوها را در آن بستر انجام
داد .در این روش ،معموالً معلم موضوع یا مسئلۀ اصلی درس را مطرح میکند و دانشآموزان دربارۀ
آن به مطالعه ،اندیشه ،بحث و اظهارنظر میپردازند و نتیجه میگیرند؛ بنابراین برخالف روش سخنرانی
در این روش ،دانشآموزان در فعالیتهای آموزشی شرکت میکنند و مسئولیت یادگیری را به عهده
میگیرند .آنان در ضمن مباحثه ،از اندیشه و نگرشهای خود با ذکر دالیل متکی بر حقایق ،مفاهیم
و اصول علمی دفاع میکنند .در اجرای صحیح بحث گروهی ،دانشآموزان باید توانایی سازماندهی
عقاید و دیدگاه های خود ،انتقادات دیگران (چه درست و چه نادرست) و ارزیابی نظرهای مختلف را در
ضمن بحث داشته باشند؛ به عبارت دیگر ،روش بحث گروهی روشی است که به دانشآموزان فرصت
می دهد تا نظرها ،عقاید و تجربیات خود را با دیگران در میان بگذارند و اندیشههای خود را با دالیل
مستند بیان کنند؛ و نتایج گفتوگوهای خود را به معلم گزارش کنند .همچنین معلمان میتوانند با
شرکت در گفتوگوهای دانشآموزان از کم و کیف فعالیتهای آنها مطلع شوند.
روش خودارزیابی :در این روش دانشآموزان خود را در مقایسه با معیارهایی که معلم تعیین
کرده است ،در هر جلسه ارزیابی میکنند .در حقیقت در این روش دانشآموزان بهصورت خودخوان
محتوای دروس را مطالعه میکنند و بر عملکرد خود نظارت میکنند؛ بهعنوان مثال معلم در هر درس
مفاهیم و مهارت های اساسی و انتظارات یادگیری و معیارهای ارزیابی پیرامون آنها را مشخص میکند
و دانشآموزان موظف اند در هر کالس آموزش مجازی پس از مطالعه درس خود را براساس معیارهای
تعیین شده از سوی معلم ارزیابی کنند و در پایان کالس به معلم بازخورد ارائه دهند.

روش کالس معکوس :در این روش دانشآموزان موضوعات جدید را از طریق تماشای ویدیوها در
خانه با توجه به سرعت یادگیریشان و ارتباط بر خط (آنالین) با معلم یا همساالن خود فرا میگیرند و
آنچه را قب ً
ال در قالب تکلیف مربوط به آن درس بود در کالس باهم انجام میدهند .در کالس درس با
کمک معلم با مفهوم درس درگیر میشوند .همچنین معلم بهجای ایراد سخنرانی این فرصت را دارد که
با توجه به نیاز هریک از دانشآموزان ،راهنماییها و آموزشهای الزم را بدهند و با آنان ارتباط ایجاد کند.
در حقیقت این شیوۀ یادگیری را به دانشآموز میسپارد و به معلم این امکان را میدهد که یادگیری
تکتک دانشآموزان را با توجه به نیازهای فردی آنها تسهیل کند .این روش از دو جزء تشکیل شده است:
فعالیتهای یادگیری و تعامل گروهی در کالس درس و آموزش انفرادی مستقیم با رایانه خارج از کالس؛
بهعنوان مثال دانشآموزان میتوانند برای «پرورش سبزه» فیلمهای آموزشی مربوطه را در منزل تماشا بر
مراحل کار تأمل کنند و در کالس درس میتوانند با جایگیری در گروههای خود نسبت به انجام رساندن
فعالیتموردنظر اقدام کنند و موارد ابهام را با کمک دبیر خود و همکالسان برطرف کنند.
روش تدریس مبتنی بر تفکر انتقادی :فرایندی که در آن از مهارت های فکری با تفکری
به صورت اثرگذار برای کمک به ارزش یابی و تصمیم گیری دربارۀ باورها و کارها استفاده می شود.
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برخی از مهارتهای فکری مورد اشاره در تعریف تفکر انتقادی عبارتاند از مقایسه کردن ،سنجیدن،
ارتباط دادن ،استنتاج کردن ،طبقهبندی کردن ،ردهبندی ،قیاس کردن ،تصویر کردن ،سلسله مراتبی
کردن ،پیشبینی کردن ،اعتبار دادن ،اثبات کردن ،تحلیل کردن ،و ارزشیابی کردن.
 ٤مرحلۀ اجرایی روش تدریس مبتنی بر تفکر انتقادی عبارت است از:
1ـ درك و فهم مسئله :درك و فهم مسئله از طریق كاربست انواعی از ابزارها و مهارتهای فكری
(سؤال كردن هم اهمیت زیادی دارد).
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2ـ دستورزی اطالعات :در این مرحله دانشآموزان را تشویق می كنیم كه بر اساس سؤاالتی كه
طرح كرده اند ،اطالعاتی را فراهم آورند ،ارائه دهند و اطالعات تدارك دیده شده را در عمل دستورزی
كنند .آنان از طریق این عملیات آنچه را بدان فكر كرده اند ،ارزشیابی میکنند و در واقع از طریق این
روند به تفكر انتقادی میپردازند.
3ـ كاربست اطالعات داوری شده :در مرحلۀ حاضر فعالیتهای دو مرحلۀ پیش به ثمر میرسد ،یعنی آن
دسته از افکاری که اندیشیده و داوری شدهاند ،به کار بسته میشوند.
4ـ ارائه بازخورد و راهبردهای تكمیلی :در مرحلۀ پایانی معلم به دانشآموزان دربارۀ نحوۀ عملکردشان
بازخورد میدهد .افزون بر این سعی میکند راهبردهای دیگری هم در اختیار آنان قرار دهد تا در انجام دادن
تمرینها از آنها استفاده کند .در ارائۀ بازخوردها بیشتر باید به جنبههای اصالحی توجه کرد؛ اما در کنار این
نباید از اثر تشویقی و ترغیبی بازخوردها غفلت کرد.

٣ـ ارزشيابی
حالت سفید

حالت زرد

مبتنی بر شایستگی (فرایند  +نتیجه)

مبتنی بر شایستگی (فرایند  +نتیجه)

مالحظات

در آموزشهای حضوری و غیرحضوری در این درس ،ارزشیابی دانشآموزان شامل دو نوع ارزشیابی
فرایندی و عملکردی است:

الف) ارزشیابی مستمر ( 20نمره)

در ارزشیابی مستمر آموزشهای حضوری و غیرحضوری ،آموختهها و فعالیتهای دانشآموزان در درس
کار و ف ّناوری ،در سه بخش ارزیابی میشود:
 1مشاهدات معلّم از میزان مشاركت دانشآموزان در انجام فعالیت در كالس و منزل ( 5نمره) شامل:
ابراز عالقه نسبت به انجام فعالیت و مشاركت فعال در انجام آن
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بهرهگیری از اطالعات و تجربیات خود در ارتباط با انجام فعالیت
رعایت نظم و ترتیب از طریق انجام بهموقع فعالیت و ارائۀ گزارش آن
 2بررسی نتایج کار دانشآموزان در كتاب درسی ( 5نمره) شامل:
پرکردن جدولهای کتاب درسی
پاسخ به پرسشهای کتاب درسی
تعامل مؤثر با دبیر کار و ف ّناوری و رفع اشکال
ارسال پژوهشهای مورد نظر دبیر کار و ف ّناوری برای تکمیل فرایند آموزش
 3بررسی تکالیف عملی (رایانهای و کارگاهی با رویکرد استفاده از وسایل ساده و موجود در منزل) كه
در طول سال تحصیلی توسط دانشآموز انجام میشود ( 10نمره) شامل:
عکسهای تهیه شده از مراحل کار و پایان کار
یا فیلمهای کوتاه آماده شده از مراحل کار و پایان کار
تکمیل خودارزیابی توسط دانشآموز برای فعالیت انجام شده
آمادگی الزم برای ارائۀ گزارش و پاسخ به سؤاالت مرتبط با آن

٤ـ رسانههای پشتيبان
حالت زرد

مالحظات

تهیۀ فیلم ،پادکست و سایر رسانه های آموزشی(در حد توان) از این طریق آموزش تلویزیون نیز سامان مییاید.

سامانۀ ملی رشد:
ازجمله فعالیتهای جذاب در این درس ،نمایش فیلمهای آموزشی است .در سامانۀ ملی رشد امكان بهرهمندی
از فیلمهای آموزشی این درس به سهولت فراهمشده است و به معلمان این امكان را میدهد تا ضمن ایجاد
تنوع در فرایند تدریس خود ،از ظرفیتهای آموزشی آنها نیز بهرهمند شوند .عناوین فیلمهای آموزشی کار و
فناوری در سامانه ملی رشد به شرح زیر است:
		https://www.aparat.com/v/8zkDp?playlist=370982
		https://www.aparat.com/v/gweas?playlist=370982
		https://www.aparat.com/v/JQz7M?playlist=370982
		https://www.aparat.com/v/gAMyC?playlist=370982
		https://www.aparat.com/v/XnQwx?playlist=370982
		https://www.aparat.com/v/LpxFK
		https://www.aparat.com/v/RACfQ?playlist=360735
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		https://www.aparat.com/v/q6lFP?playlist=360735
		https://www.aparat.com/v/JfCPZ?playlist=360735
		https://www.aparat.com/v/mcelw?playlist=360735
		https://www.aparat.com/v/CFvRQ?playlist=360735
		https://www.aparat.com/v/hpdNw?playlist=360735
		https://www.aparat.com/v/1yb7p?playlist=360735
		https://www.aparat.com/v/u2xgN?playlist=360735
		https://www.aparat.com/v/OZE2C?playlist=347374
		https://www.aparat.com/v/OZE2C?playlist=347374
		https://www.aparat.com/v/TmWkq?playlist=347374
		https://www.aparat.com/v/kdxKt?playlist=347374
		https://www.aparat.com/v/tpoWn?playlist=347374
		https://www.aparat.com/v/KGCed?playlist=347374
		https://www.aparat.com/v/Cjh0E?playlist=347374
		https://www.aparat.com/v/IaegO?playlist=347374
		https://www.aparat.com/v/wAo3J?playlist=347374
		https://www.aparat.com/v/jPX27?playlist=347374
https://www.aparat.com/v/KsT6G

		
سامانۀ شاد:
فیلم کوتاه آموزشی در موضوعات مختلف مرتبط با آموزش سالمت در این سامانه بارگذاری شده است.
همچنین برخی از فیلمهایی که استانها تولید کردهاند و متناسب با اهداف برنامۀ درسی کار و ف ّناوری است،
قابلاستفاده است.
انتظار داریم معلمان نمونههای طراحی آموزشی خود در درس کار و ف ّناوری و سایر مطالب علمی و قابل استفاده
را با هدف بهرهمندی سایرین بر روی این سامانه بارگذاری كنند.
سامانۀ ملی و محلی:
از ظرفیتهای رسانههای ملی و محلی میتوان در قالب تولید فیلمهای آموزشی مناسب بخش غیرحضوری
درس کار و ف ّناوری بهره الزم را برد.
سرویسهای اشتراک ویدئوی ایرانی:
از سرویسهای اشتراکگذاری ویدئوی ایرانی مانند آپارات به منظور بهرهمندی حداکثری از فیلمهای
آموزشی و درسی استفاده شود.
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  5ـ انتظارات از مخاطبان برنامه
مالحظات

حالت زرد
خانواده

مدیر مدرسه

اختیارات معلم

ـ تشویق و ترغیب و نظارت بر اجرای
تكالیف دانشآموزان در منزل
ـ فراهم آوردن فضای آرام و ساكت در
منزل به هنگام برگزاری کالس های
مجازی
ـ همكاری با معلم و مدرسه در برگزاری
آزمونهای حضوری و غیرحضوری
ـ تقویت حس مسئولیت پذیری و تداوم
نظم و انضباط فرزندان
ـ نظارت بر عملکرد فرزندان در
آموزشهای غیرحضوری به منظور حفظ
صداقت در تمام فرایند کالس اعم از
پاسخ به معلم ،ارزشیابی و ...
ـ نظارت بر ساعات بیداری دانشآموزان
در شب به منظور تأمین خواب به
موقع فرزندان و پیشگیری از تبعات
شببیداریهای طوالنی

ـ فراهم آوردن امكانات موردنیاز معلمان در
برگزاری آموزشهای حضوری و غیرحضوری
ـ برقراری ارتباط با اولیا و مطلع كردن آنها
از شرایط و امكانات الزم برگزاری کالسها
و آزمونهای غیرحضوری
ـ تهیۀ محتوای آموزشی به صورت جزوه،
لوحهای فشرده و فلش مموری و قرار دادن
در دسترس دانشآموزان ،در مدارس کمتر
برخوردار با امکان پایین دسترسی به اینترنت
یا وسایل هوشمند
ـ تأکید بر حضور دانشآموزان در کالسهای
بر خط در مناطق برخوردار
ـ تأکید بر ارزشیابی و سنجش عادالنه

ـ طراحی آموزشی مناسب برای هر درس
ـ تدارك انواع رسانههای آموزشی مناسب برای استفاده در
فضای آموزش مجازی
ـ تدارك فرصتهای یادگیری از طریق گفتوگوهای
گروهی در فضای مجازی
ـ پیگیری و نظارت مستمر بر انجام تكالیف و فعالیتهای
كتاب توسط دانشآموزان
ـ بهرهمندی از فیلمهای آموزشی شبکههای رشد و شاد
در آموزشهای مجازی
ـ هدایت و راهبری فعالیتهای یادگیری دانشآموزان

دانشآموز:
ـ پیگیری ،مشاهده و بهرهمندی از فیلمهای آموزشی مجازی
ـ انجام فعالیتهای دروس و ثبت و گزارشدهی به معلم
ـ شركت در گفتوگوهای تعاملی با همکالسیها و معلم بهصورت مجازی
ـ انجام تكالیف دروس ،ثبت و گزارشدهی بهموقع به معلم
ـ شركت در آزمونهای آفالین ،برخط (آنالین) و حضوری
ـ رعایت صداقت در تمام فرایند تدریس و کالس اعم از پاسخگویی به معلم و ارزشیابیها
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شبکۀ شاد

ارتباط با گروه هاي آموزشي و دبيرخانۀ كشوري درس مطالعات اجتماعي براي معرفي معلمان موفق در امر تدريس و استفاده از فيلم هاي
آموزشي قابل دسترس و جذاب نمودن تدريس مجازي براي دانش آموزان و ايجاد زمینۀ مناسب براي آموزش تعاملي و ارزش يابي معلم
هر كالس با دانش آموزانش .امكان آموزش آنالين و تصويري براي معلم فراهم باشد.

شبکۀ رشد

استفاده از تجارب معلمان موفق در امر آموزش و استفاده از كتاب معلم (راهنمای تدريس) ارائۀ فيلم هاي آموزشي درس به درس هر
كتاب با هماهنگي گروه مطالعات اجتماعي دفتر تأليف.

زمان آموزش

معلمان گرامي همان طور كه مستحضريد بخشي از كتاب مطالعات اجتماعي بخش مفاهيم است و بخش ديگر حالت مهارتي دارد،
بنابراين بخش هاي مفاهيم مي تواند به صورت آموزش مجازي باشد اما دروسي مانند ترسيم نمودارهاي آب و هوايي ،مقياس نقشه،
تعيين ساعت در نقاط مختلف جهان ،ترسيم خط زمان ،اجراي اردو و ...نياز به كالس هاي حضوري دارد از این رو شما عزيزان با توجه
به محتواي كتاب ،باید نوع روش تدريس را مديريت کنید تا بتوانيم به كمك يكديگر از اين شرايط سخت عبور کنیم .در ضمن بهترين
روش هاي تدريس عبارت اند از :بارش مغزي ،كالس معكوس ،پرسش و پاسخ ،انجام فعاليت هاي متن كتاب و كاربرگه ها .

 ٣٥دقیقه غیرحضوری معادل  ٥٠دقیقه حضوری

جلسه

ساعت

حضوری

محتوا

غیرحضوری

راهبردهای
یاددهی  ـ یادگیری

رسانههای آموزشی

سراسری

عالوه بر اختصاص دادن زماني براي تدريس معلمان ،از آرشيو تلويزيون براي نمايش فيلم هاي مرتبط با دروس اين كتاب در زمان
آموزش مانند فيلم هاي حفاظت از محيط زيست ،جاده ابريشم ،قطعاتي از فيلم هاي تاريخي ،بحث بهره وري ،حمل ونقل ،پيري جمعيت
و ...استفاده شود.

روش تدریس

فضای مجازی

استانی

استفاده از فيلم هاي مرتبط با مفاهيم مطالعات اجتماعي در شبكه هاي استاني كشور.

دروس ،7 ،5 ،3 ،2 ،1
باقی دروس
،17 ،16 ،13 ،10 ،9
24گانه ،غیر از
 18و [ 21مجموعاً
دروس حضوری
 12درس]

شیوههای ارزشیابی

آفالین :اما در شرايط فعلي ارزش يابي براساس نظر معلم و نحوة ارزش يابي معلم با توجه به روش تدريس وي است .پس از پايان هر
درس و بنا به تشخيص معلم و امكانات در اختيار ،آزمون مي تواند آنالين يا آفالين باشد.
آنالین :در حالت عادي ارزش يابي مستمر بر اساس فعاليت هاي دانش آموز در كالس يا خارج از كالس است.

دروس ،8 ،5 ،4 ،2 ،1
باقی دروس
،18 ،16 ،12 ،10 ،9
24گانه ،غیر از
 20و [ 23مجموعاً
دروس حضوری
 12درس]

مخاطبان برنامه

دانشآموز

یادگیرندۀ فعال :در اين شرايط ،دانش آموز فرصت معنادار كردن يادگيري و مديريت يادگيري خود را به دست مي آورد .مديريت
يادگيري مستلزم مهارت هايي چون خودبرنامه ریزی ،خودنظارتي ،خودارزش يابي ،خودبازانديشي   و  خودتنظيمي است.

رسانههای پشتیبان

معلم

راهبر و هدایت کننده یاددهی ـ یادگیری :معلم به شيوه هاي عالمانه و هنرمندانه ،فعاليت هاي متنوع و متكثر يادگيري دانش آموزان
(يادگيرندگان فعال) را در جهت تحقق اهداف مصوب آموزشي هدايت مي كند.

تلویزیون

مدیریت مدرسه

سازمان دهنده و هماهنگ کننده :بی شك مدير مدرسه در اجراي كالس هاي نيمه حضوري نقش تأثيرگذاري دارد و نظارت ايشان بر
اجراي صحيح دستورالعمل هاي بهداشتي باعث آرامش خانواده ها و معلمان خواهد بود .از طرفي آماده کردن زير ساخت هاي  ITمي تواند
تأثير مثبتي بر روند آموزش نيمه حضوري داشته باشد.

دوره /شاخه /پایه /درس

دروس ،7 ،4 ،2 ،1
باقی دروس
،15 ،13 ،12 ،9 ،8
24گانه ،غیر از
 20 ،18 ،16و 22
دروس حضوری
[مجموعاً  13درس]
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خانواده

مسئول تربیت :ايجاد فضايي مناسب براي آموزش غيرحضوري فرزندان در منزل ،تشويق و ترغيب ایشان و نظارت بر اجراي تكاليف
در منزل هدف عمدة فعاليت هاي كتاب آموزش مهارت هاي زندگي و تربيت اجتماعي است و بدون همكاري و همراهي خانواده اين امر
به درستي تحقق نمي يابد .بنابراين در شرايط خاص كنوني مشاركت خانواده ها بسيار تأثيرگذار خواهد بود .همكاري با مدرسه و دبير
جهت پيشبرد كار يادگيري و نظارت بر عملكرد دانش آموز در خانه.

حضوری/
غیرحضوری
( offlineبیرون
خط)
( onlineبرخط)
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١ـ محتوا

زمان تدریس کتاب مطالعات اجتماعی  3ساعت در هفته ،و زمان آموزشی ما در سال تحصیلی  26هفته
است؛ بنابراین ما  76ساعت برای تدریس این کتاب زمان داریم.
نکات مالحظهشده در تعیین درسهای حضوری و نیمهحضوری:
ـ دروس ناظر به تربیت اجتماعی دانشآموزان ،نسبت به دروس تاریخ و جغرافیا در اولویت حضوری بودهاند.
ـ در دروس جغرافیا ،آن دسته از دروسی که نیاز به کار عملی در کالس دارند ،در اولویت حضوری قرار دارند.
ـ دروسی که نیاز کمتری به مشارک جمعی دانشآموزان و گفتوگوی آنها به شکل حضوری در کالس
داشتهاند ،در اولویت غیرحضوری قرار گرفتهاند.
ـ دروسی که نیاز به مشاهدۀ ابزار یا تعامل ضروری معلم با دانشآموزان دارند ،در اولویت حضوری قرار
گرفتهاند.
ـ درسهایی که تعداد فعالیت و کارخواستههای فردی در آنها بیشتر بود ،در اولویت غیرحضوری قرار گرفتهاند.

2ـ روش تدريس
طبق پیشنهادهای مطرح شده در بخش محتوا ،نیمی از مفاهیم را به شیوه غیر حضوری با روشهایی
چون نمایش فیلم ،ارائه بهصورت  ،power pointاستفاده از قلم نوری ،و تدریس تعاملی ()Interactive
آموزش میدهیم .اما در روش حضوری دانشآموزان با حضور در کالس درس با رعایت فاصلهگذاری
اجتماعی تحت نظر شما کارهای عملی و فعالیتها را انجام میدهند .در این کالسها شما از روشهایی
چون بارش مغزی ،کالس معکوس ،پرسش و پاسخ و حتی سخنرانی میتوانید استفاده کنید.
تقریباً یک سوم از دروس مطالعات اجتماعی ،مرتبط به تاریخ و معرفی پیدرپی و منتظم پدیدههای
تاریخی است .این دروس به نحوی سلسلهوار به هم پیوستهاند .بهترین پیشنهاد برای تدریس ترکیبی این
دروس ،آن است که ابتدای ورود به بخش تاریخ ،به شکل حضوری باشد و هر چند درس یک بار ،برای
مرور و برجستهسازی نکات و مقاطع تاریخی خاص ،یکی از کالسهای حضوری به تاریخ اختصاص یابد.
در کتابهای مطالعات اجتماعی ،بخشی با عنوان «به کار ببندیم» وجود دارد .استفاده و تمرکز بر
این بخش در فعالیتهای خانگی و تدریسهای غیرحضوری بسیار اثربخش و کارآمد است.
تدریسهای غیرحضوری فرصتی بسیار مغتنم برای افزایش تجربه در زمینه آموزش بر اساس رویکرد
«حل مسئله» است .معلم گرامیمیتواند مسئلهای را متناظر با درس بعدی و همچنین شرایط زمانی
و مکانی خود و دانشآموزان ،طراحی کند .وی در انتهای هر درس ،باید مسئلۀ خود برای درس بعدی
را به شکلی روشن و البته کوتاه ،صورتبندی کند و به دانشآموزان ارائه دهد .سپس با معرفی منابع
الزم و یا حداقل ارجاع دانشآموزان به درس بعدی و مطالعۀ آن ،ایشان را ترغیب به ارائۀ پاسخهایی
کند که به ذهنشان خطور می کند.

125

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

126

دانشآموزان باید سعی کنند تا بهترین جواب را برای جلسۀ بعدی آماده کنند و شروع هر جلسه ،با ارائه
و به اشتراک گذاشتن پاسخ دانشآموزان به مسئله پیشبینی ،شروع خواهد شد.
پیشنهاد میشود در تدریس غیرحضوری ،شروع آموزش از سوی دانشآموزان باشد؛ بدین معنا که
در انتهای هر جلسه ،متون ،مستندها ،فیلمهای آموزشی یا لینک هایی که مرتبط به درس بعدی است،
به دانشآموزان معرفی شود و ایشان با مراجعه به آنها و تالش برای پاسخ به مسئلهای که ناظر به درس
بعدی است ،پاسخهای خود را به دست آورند .این بدان معناست که هر دانشآموز ،پیشمطالعه و بلکه
تالش جدی برای فهم درس جدید را ،پیشتر از شروع تدریس معلم ،آغاز کرده است.
یکی از روشهای مؤثر و قابل اجرا در تدریس غیرحضوری ،ترغیب دانشآموزان به یافتن و ایجاد
ارتباط بین مفاهیم مختلف و مرتبط با مفهوم اصلی و دال مرکزی هر درس است؛ به عنوان مثال:
در درس  8از مطالعات اجتماعی پایۀ نهم ،دال مرکزی بحث بیعدالتی و نابرابری در جهان است .معلم
باید سعی کند تا برخی مفاهیم مرتبط با این دال مرکزی را در گسترههای مختلفی مانند اقتصاد و
مسئله تحریم ،حقوق شهروندی ،حکومتها ،پیشینۀ تاریخی کشور و ...به دانشآموز معرفی کند و وی
را ترغیب کند که هر آنچه مرتبط با بیعدالتی در کتاب مطالعات اجتماعی و یا حتی دیگر کتابهای
پایۀ نهم وجود دارد ،بیابد و آنها را برای معلم خود بفرستد .سپس معلم سعی کند تا با ایجاد شبکهای
از مفاهیم (در حد امکان) ،به مطالب مرتبط با دال مرکزی درس جدید در دیگر درسهای مطالعات
اجتماعی یا دیگر کتب ،اشارههایی الزم کند .این امر به تلفیق و درک عمیقتر محتوای اصلی هر درس
کمک شایانی می کند و دانشآموز را به داشتن نگاهی جامع به کل کتاب و بلکه پایۀ تحصیلی خود،
ترغیب خواهد کرد.
به دانشآموزان پیشنهاد میشود حال که شرایطی برای حضور در کالس وجود ندارد ،در تدریس
درس جدید مطالبی را که بهنظر خودتان جالب است و میتواند در فرایند آموزش به ایشان کمک کند
بهصورتهای مختلف ارائه کنند.
مث ً
ال مطالب جدید را بهصورت  power Pointدرآورند یا اگر فیلم یا انیمیشن (پویانمایی) جالبی
را میشناسند از آن استفاده کنند و در اختیار هم کالسیها و معلم خود بگذارید .ساختن کلیپ از
دانستههای خود یا بهصورت صحبت کردن دربارۀ آن و یا تهیۀ قطعات نمایشی میتواند به ایشان در
این راه کمک کند.
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3ـ ارزشيابی
در بخش کالسهای حضوری شما با استفاده از بازبینه (چک لیست) و نظارت بر فعالیتهای دانشآموزان
میتوانید نمراتی برای آنها منظور نمایید اما در بخش آموزش غیرحضوری بنا بر تشخيص معلم و امكانات
در اختيار ،آزمون ميتواند آنالين يا آفالين با توجه به محتواهای ارائهشده برگزار شود .همکاران گرامی
توجه داشته باشند که بارمبندی کتاب بر اساس سالهای گذشته است.
ارزش یابی درس مطالعات اجتماعی بهصورت ارزش یابی مستمر و پایانی در هر دو نوبت تحصیلی صورت میگیرد.
بخش «واژهها» در پایان هر فصل ،به منظور پرورش مهارت مراجعه دانشآموزان به اصطالحات و تعریف و
فهم بهتر مطالب صورت گرفته است و درج عالمت

بر روی آن ،به این معنا است که در ارزش یابی

مستمر و کتبی نباید از این بخش سؤال طرح شود .دانشآموزان را مجبور به حفظ تعاریف واژهها نکنید.
همچنین عالمت

در بخشهای دیگری از کتاب مشاهده میشود .این عالمت به معنای آن است

که این بخشها ،به منظور دانستن یا انجام فعالیت در کالس طراحی شده و در ارزش یابیهای کتبی
پایانی نباید از آنها سؤالی طرح شود .از طرح سؤال از زیرنویس عکسها یا نقشهها پرهیز شود.
همکاران محترم پایۀ نهم توجه داشته باشند که امتحانات پایانی این پایه بهصورت نهایی اجرا میشود،
بنابراین حساسیت بیشتر در تدریس و ارزش یابی آن صورت پذیرد .با توجه به شرایط پیشآمده بیشک
روش ارزش یابی نیز متفاوت خواهد بود .همکاران محترم سعی کنید به ارزش یابی مستمر و فعالیتهای
ارائهشده توسط دانشآموزان بهای بیشتری بدهید و تمامی کارهای آنها را که برای شما ارسال می کنند
با دقت مطالعه و ارزش یابی کنید .در صورت امکان از دانشآموزان کارهای گروهی بخواهید تا روحیۀ
کار دستهجمعی در بین آنها کمرنگ نشود .از آنها بخواهید بهصورت مجازی گروههایی تشکیل دهند
و تکلیف مح ّولشده را بهصورت گروهی انجام و نتیجه را به شما ارائه دهند.

4ـ رسانههای پشتيبان
شبکۀ رشد:
برای ارائۀ فيلم هاي آموزشي درس به درس هر كتاب با هماهنگي گروه مطالعات اجتماعی دفتر تألیف
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ،از فیلمهای روش تدریس مؤلفان و دبیران مجرب در سازمان
با عنوان « بر فراز آسمان» در سامانۀ رشد استفاده شده و برای برخی از دروس مطالعات اجتماعی،
فیلمهایی آموزشی تهیه شده است که میتواند یاریرسان معلم در تدریس وی باشد.
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شبکۀ شاد:
به نظر میرسد این شبکه در آموزش غیرحضوری یا همان مجازی نقش بسیار مؤثری دارد .این شبکه
می تواند با ايجاد زمینۀ مناسب براي آموزش تعاملی ( )Interactiveو ارزشيابي معلم هر كالس از
دانشآموزانش ،امكان آموزش آنالين و تصويري را براي معلمین عزیز فراهم کند.
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تلوزیون سراسری:
با هماهنگی دبیرخانۀ کشوری ،از دبیران باتجربه و مسلط مطالعات اجتماعی برای تدریس غیرحضوری
استفاده شود و این امر فقط منوط به دبیران شهر تهران نشود بلکه از دبیران توانمند تمام استانها در
این مهم بهره گرفته شود .در اختیار قرار دادن فیلمهایی با مضمون جغرافیای ایران برای شبکههای رشد
و شاد برای انتقال بهتر مفاهیم به دانشآموزان .استفاده از کلیپهای آموزشی و مخصوصاً «مستندهای
آموزشی» است .مستندهای بسیاری در شبکۀ مستند سیما ،شبکۀ آموزش ،شبکۀ چهار و ...وجود دارد
که با مراجعه به سایتهایی مانند تلویبیون ،میتوان مستندهای متناظر با برخی دروس را شناسایی و
از آنها در تدریس غیرحضوری استفاده کرد.
تلوزیون استانی:
همکاری با گروههای آموزشی مطالعات اجتماعی هر استان برای استفاده از دبيران مجرب مطالعات
اجتماعی برای آموزش در شبکۀ استانی و نمایش فیلمهای مرتبط با موضوعات کتاب مطالعات اجتماعی
با محور همان استان.

5ـ انتظارات از مخاطبان برنامه
خانواده:
از خانوادهها انتظار میرود که در این شرایط خاص با ايجاد فضايي مناسب براي آموزش غيرحضوري
فرزندان در منزل ،آنها را تشويق و ترغيب کنند و با همکاری در انجام فعالیتها و تکالیف محولشده از
سوی دبیران ،این شرایط را برای فرزندان خود راحتتر کنند .خانوادههای محترم دانشآموزان پایۀ نهم
توجه داشته باشند که امتحانات پایانی این پایه بهصورت نهایی اجرا میشود ،بنابراین اضطراب و نگرانی
ممکن است در آنها وجود داشته باشد ،از این رو ایجاد فضایی آرام در منزل و افزایش اعتماد به نفس در
بین فرزندان ضروری به نظر میرسد .به خانوادههای عزیز پیشنهاد میشود اگر فضای کافی در منزل
دارند بخشی از آن را تبدیل به کالس درس کنند ،مث ً
ال لوازم ارتباطی مانند لپتاپ ،تبلت ،لوازمالتحریر
و ...را در فضای مشخصی بگذارید و فرزند خود را موظف کنند با لباسی آراسته در کالسهای مجازی
شرکت کند .زمان مطالعه و مرور درسها نیز باید دارای برنامه باشد .خانوادهها فرزندان خود را تشویق
کنند که طبق برنامه زمانبندیشده وظایف خود را انجام دهد .پیشنهاد میشود زمان استراحت ،تفریح
و بازی ،تماشای تلویزیون هم طبق برنامهریزی باشد.
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والدین عزیز توجه داشته باشند این شرایط سخت روزی به پایان خواهد رسید و در آن زمان ما باید
شاهد فرزندانی منظم و با انضباط باشیم .بهوجود آمدن این شرایط نباید خللی در شخصیت فرزندان
ما ایجاد کند.
مدیریت مدرسه:
مدیران مدرسه با نظارت بر اجراي صحيح دستورالعملهاي بهداشتي و آماده کردن فضای کالسها برای
ساعات حضوری دانشآموزان باعث آرامش خانوادهها و معلمان خواهند شد و با تدارک زير ساختهاي
 ITهم باعث افزایش کیفیت کار معلمان عزیز میشوند و تأثير مثبتي در روند آموزش غیرحضوري
خواهند گذاشت.
معلمان:
معلمان گرامی هم با توجه به شرایط کالس و آمادگی دانشآموزان برای فراگیری مطالب کتاب درسی
به تولید و سازماندهی محتوا بپردازند و در بخشهایی که ضرورت دارد ،زمان بیشتری بگذارند؛ مانند
انجام فعالیتها ،مهارتها و یا قسمتهایی که نیاز به حضور دانشآموزان دارد.
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راهنماي دروس ریاضیات
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مدیریت مدرسه

سازماندهنده و هماهنگکننده :در شرايط آموزش از راه دور با توليد سه بستۀ مديريتي ويژۀ اوليا ،دانش آموزان و مربيان
در محيطي گسترده تر و البته پیچیده تر وظيفۀ خود را ايفا مي كنند.

معلم

راهبر و هدایتکننده فرایند یاددهی ـ یادگیری :تمرين ها با نظارت معلم و توسط دانش آموزان در کالس درس حل مي شود
و در صورت نبودن زمان کافي براي حل همۀ آنها ،معلم ها مي توانند تعدادي از آنها را به عنوان نمونه به گونه اي انتخاب
کنند که کل مباحث ارائه شده در درس مورد پوشش قرار گيرد.

دانشآموز

یادگیرندۀ فعال :در این شرایط ،دانشآموز فرصت معنادار كردن یادگیری و مدیریت یادگیری خود را به دست میآورد .مدیریت
یادگیری مستلزم مهارتهایی چون خودبرنامهریزی ،خودنظارتی ،خوداارزشیابی ،خودبازاندیشی و خودتنظیمی است.

شیوههای ارزشیابی

سراسری

استفاده از محتواهای تولیدی توسط صدا و سیمای ملی به عنوان مکمل جریان آموزش در مورد استفاده برای بخش های غیرحضوری
محتوا

شبکه شاد

تعامل با دانش آموزان و آموزش تعاملی در قالب این بستر

شبکه رشد

استفاده از محتوای آموزشی ارائه شده در این شبکه توسط گروه ریاضی دفتر تألیف به عنوان منبعی برای دانش آموزان ،دبیران و مکمل
فرایند آموزش

استفاده از الگوی تدریس فعال در محیط آنالین و سایر روش های جایگزین همانند تدریس معکوس

زمان آموزش

جلسه ساعت

حضوری
درس /پایه /دوره /رشته

فعالیت

محتوا

غیرحضوری

راهبردهای یاددهی ـ
یادگیری

رسانههای آموزشی

استانی

تولید و استفاده از محتواهای تولیدی صدا و سیمای استانی به عنوان منبعی برای آموزش بخش های غیرحضوری محتوا با تأیید گروه های
آموزشی استان ها

روش تدریس

رسانههای پشتیبان

آزمون حضوری

کار در کالس

فضای مجازی
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تمرین

تلویزیون

حضوری/غیرحضوری
( offlineبیرون خط)
( onlineبرخط)

خانواده

مشارکت همسو و مراقبت :خانواده ،فضا و شرايط الزم را براي آموزش متربي فراهم مي كند؛ از سالمت جسمي ،عاطفي
و روحي دانش آموز مراقبت مي كند؛ و با مشاركت صحيح در فرايندهاي ياددهي ـ يادگيري و ارزش يابي بر تحقق آموزش
مفيد و مناسب نظارت مي كند.

 ٣٥دقیقه غیرحضوری معادل  50دقیقه حضوری
4
ریاضیات دورۀ اول متوسطه

مرور فصل (کتاب
هفتم و هشتم)

مخاطبان برنامه
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1ـ محتوا
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شیوۀ ارائۀ محتوای کتابهای درسی ریاضی دورۀ اول متوسطه در شرایط زرد حضوری و غیرحضوری
است .در این شرایط حداقل ساعات آموزشی مورد نیاز برای ارائۀ بخش حضوری نصف مدت زمان
رسمی آموزش هر درس است .بخشهای نیازمند به ارائۀ حضوری شامل «فعالیت» و «تمرین» و بخشی
که میتواند بهصورت غیرحضوری ارائه شود ،ساير بخشها از جمله «کار در کالس» است .پيشنهاد
مي شود نحوۀ تقسیم ساعات آموزش حضوری بین دو بخش «فعالیت» و «تمرین» بدین صورت باشد
که  80درصد از زمان آموزش حضوری به ارائۀ بخش «فعالیت» و  20درصد باقیمانده از زمان آموزش
حضوری ،به بخش «تمرین» اختصاص یابد (اين تقسيمبندي با تشخيص معلم در هر مورد قابل تغيير
است) .الزم به ذکر است که دبیران محترم میتوانند متناسب با زمان موجود تعدادی از تمرینها را بر
اساس اهمیت و اولویت محتواییشان انتخاب و بهصورت حضوری در کالس ارائه کنند و مابقی آنها را
به همراه بخش «کار در کالس» بهصورت غیرحضوری ارائه کنند.

2ـ روش تدريس
روش تدريس كتاب درسي رياضي مبتني بر روشهاي تدريس فعال ارائهشده در كتاب راهنماي تدريس
معلم است .همکاران ميتوانند اين کتابها را از طريق پايگاه كتابهای درسي به نشانيhttp://chap.sch.ir
دريافت کنند .در شرايط جديد ،افزون بر روشهاي تدريس پيشنهادي در كتاب راهنماي معلم ،از روش
آموزش معكوس نيز ميتوان به شكل گسترده استفاده كرد .از آنجا كه يادگيري
حاصل تعامل خالق،
ِ
هدفمند و فعال يادگيرنده با محيطهاي يادگيري است ،در آموزش غيرحضوري نيز تا حد ممكن نبايد
از آموزش فعال غفلت شود .بر همین اساس روشهای تدریس پیشنهادی برای این شرایط شامل موارد
زیر است:
2ـ   1ـ الگوی روش تدریس فعال در محیط آنالین :در این روش ابتدا معلم فعالیت مربوط به درس را
برای دانشآموزان ارسال می کند و از آنها میخواهد تا این فعالیت را انجام دهند و پاسخهای خود را طی
زمان مشخصی برای معلم بفرستند .سپس معلم با توجه به هدف آموزشی قصدشده در فعالیت ،سبکهای
مختلف یادگیری دانشآموزان ،و خالقانه و بدیعبودن راهحلها ،تعدادی از آنها را متناسب با زمان کالس
آنالین خود برای بحث در کالس انتخاب می کند .در جلسۀ آنالین ،معلم راهحلهای انتخابی را مورد بحث
و بررسی قرار میدهد تا از این طریق دانشآموزان به مفهوم مورد نظر دست یابند .در این مرحله مناسب
است معلم در صورت امکان از دانشآموزان بخواهد تا نحوۀ حل فعالیت به کمک آن راهحلهای انتخابی
را توضیح دهند و او نقش هماهنگ کنندۀ بحث را ایفا کند .معلم در پایان به کمک دانشآموزان ،نتایج
آموزشی حاصل از انجام فعالیت مورد نظر را جمعبندی و تکالیف دانشآموزان را تعیین می کند .الزم به
ذکر است که نمونههای عملی این روش توسط گروه ریاضی سازمان پژوهش در حال تولید است و پس
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از تولید در اختیار همکاران گرامی قرار خواهد گرفت.
در موقعیتهایی که معلمان امکان استفاده از این روش تدریس را بهطور کامل ندارند ،میتوانند تا
حد ممکن از این روش استفاده کنند و در موقعیتی که امکان استفاده از این روش اص ً
ال وجود ندارد،
میتوانند از روشهای جایگزین همانند موارد زیر بهره ببرند:
2ـ2ـ یادگیری معکوس :اصطالح یادگیری معکوس ( )Flipped Learningیا کالس معکوس در
چند سال اخیر در دنیای آموزش حسابی سروصدا به پا کرده است و قبل از شرایط کنونی نیز از آن
استقبال فراوانی شد .تمام معلمانی که در سراسر جهان از روش یادگیری معکوس استفاده می کنند آن
را تحولی شگرف در شیوههای آموزشی میدانند که ضمن کم کردن از زمان آموزش ،برآیند و نتیجۀ
بهتری دارد .این روش کارآمد و مفید در شرایط کنونی آموزش نیز میتواند یاریرسان معلمان باشد.
اساس این روش آن است که معلم قبل از کالس محتواهای آموزشی مورد نظر خود را تهیه کند و آن
را با دانشآموزان به اشتراک بگذارد تا دانشآموزان قبل از كالس به مطالعۀ آن بپردازند و سپس در
زمان کالس ،به مرور کلی مطالب ،تثبیت آن ،حل تمرین و رفع اشکال پرداخته شود .در این صورت
دانشآموزان محتوایی در اختیار خواهند داشت که بنا به سرعت یادگیریشان میتوانند از آن استفاده
کنند و برای همیشه آن را در اختیار داشته باشند .در این روش همچنین چنانچه دانشآموزی در
کالس ،مطلب را بهخوبی فرانگیرد ،یا اینکه اگر دانشآموزی در کالس حضور نداشت ،منبع موثقی
برای یادگیری وجود دارد که دانشآموز میتواند از آن استفاده کند و اشکاالتش را از معلم بپرسد .با
این روش مشکل همیشگی تفاوتهای فردی در درک مطلب كمرنگتر خواهد شد.
برای انجام این روش تدریس ،معلمان میتوانند محتوای آموزشی مورد نظر را تهیه و آن را در وبگاههایی
مانند آپارات ( )www.aparat.comکه برای به اشتراکگذاری طراحی شدهاند در اختیار دانشآموزان
قرار دهند.
برای تهیۀ محتواهای پویا مانند فیلم ،انیمیشن و ...استفاده از یکی از نرمافزارهای تولید محتوا مانند
 ActivePresenter , snagit ,TechSmith Camtasia Studioیا نرمافزارهای مشابه دیگر پیشنهاد
میشود .برای ارائه میتوان ابتدا از فایل پیدیاف ( )pdfکتاب درسی استفاده کرد و در محتوای تهیهشده
تمام مثالهای کتاب توضیح داده و کار در کالسها حل شود .بهتر است از دانشآموزان خواسته شود
برای حل هر کار در کالس ،قبل از ارائۀ حل آن ،فیلم را قطع و ابتدا خود سعي كنند پاسخ سؤاالت
مطرحشده را بيابند و سپس ادامۀ فیلم را تماشا کنند ،همچنین برای حل تمرین و رفع اشکال جلسۀ
دیگری در نظر گرفته شود.
2ـ3ـ تعاملی :میتوان با استفاده از سامانههای آموزش آنالین مانند رامان (،)ramanapp.com
ادوبی کانکت ( )www.adobeconnect.irو وبگاههای مشابه کالسهای مجازی تعاملی برگزار کرد و
بهطور همزمان با دانشآموز تعامل داشت .آموزش در این وبگاهها در دو قسمت آنالین و آفالین انجام
میشود .قسمت آنالین شامل برگزاری کالس و قسمت آفالین شامل مدیریت آزمونها و تکالیف و
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ذخیرۀ فیلمهای کالسها و مدیریت تکالیف است.
در این وبگاهها دانشآموزان در یک زمان مشخص در کالس مجازی حضور خواهند داشت و یک تختۀ
مجازی در اختیار معلم خواهد بود .همچنین قابلیت به اشتراکگذاری انواع فایلها مانند jpeg ،pdf
و ...وجود دارد .دانشآموزان میتوانند تکالیف محوله را در وبگاه برای معلم ارسال کنند .امکان برگزاری
انواع آزمونها نیز در این وبگاهها وجود دارد که میتوان از آنها استفاده کرد .آزمونها نیز امکان برگزاری
بهصورت ترتیب تصادفی سؤاالت و تصحیح اتوماتیک و صدور کارنامه را دارند .ارتباط ویدئویی و صوتی
بین هم کالسیها و نیز معلم و شاگرد وجود دارد.
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3ـ ارزش يابی
ارزش يابي مستمر درس رياضي ميتواند حضوري و غيرحضوري انجام شود ولی ارزشیابی پایانی بهتر
است حضوری برگزار شود .در بخش کالسهای حضوری شما با استفاده از بازبینه   (چکلیست) و نظارت
بر فعالیتهای دانشآموزان میتوانید نمراتی برای آنها منظور کنید اما در بخش آموزش غیرحضوری بنا
بر تشخيص معلم و امكانات در اختيار ،آزمون ميتواند آنالين يا آفالين با توجه به محتواهای ارائهشده
برگزار شود.
عالوه بر ارزش يابيهاي پاياني كه همواره انجام ميشود ،در تدريس مجازي توصيه ميشود در مراحل
مختلف تدریس از انواع ارزش يابيها بهصورت زیر استفاده شود:
3ـ1ـ در زمان تدریس :با مطرح کردن سؤال در کالس میتوان برای دانشآموزان داوطلب نمرهای
در نظر گرفت .همچنین معلم میتواند دانشآموزان را مانند کالس حضوری به نام صدا بزند و ارزشیابی
شفاهی به عمل آورد.
3ـ2ـ پس از پایان درس :طراحی چند دسته سؤال متفاوت با مدتزمان حداکثر 20دقیقه و توزیع
آن بین دانشآموزان و ارائۀ تصویر برگۀ پاسخنامه پس از اتمام زمان.
بهطور کلی ارزشیابی مجازی بهتر است بهصورت مستمر انجام شود و همۀ آنها براي تعيين نمرۀ نهايي
دانشآموز در نظر گرفته شود تا نمرۀ نهايي اعتبار بيشتري داشته باشد.
از دیگر روشهای ارزشیابی میتوان به خالصهنویسی ،انجام پروژههای فردی یا گروهی مرتبط با
مباحث درسی ،حل مسائل خالقیتی و ...اشاره کرد.
پس از پایان حل تمرینهای درس میتوان از دانشآموزان خواست تا تکالیف مربوط را انجام دهند و
برای معلم بفرستند .برای حل تمرین نیز میتوان قسمتی از نمره را در نظر گرفت .همچنين میتوان
محتواي آموزشي جديد را در اختيار آنها قرار داد و زمان مطالعه و دادن بازخورد را براي دانشآموزان
مشخص کرد و انجام منظم و مناسب امور محوله را در ارزش يابي مد نظر قرار داد.
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4ـ رسانههاي پشتيبان
4ـ1ـ کتابهاي راهنماي معلم ،فيلمهاي روش تدريس و نرمافزارهاي چندرسانهاي توليدشده توسط
سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي در خصوص پشتيباني کتابهاي جديدالتأليف رياضي.
4ـ2ـ محتواي ارائهشده در وبگاه گروه رياضي سازمان پژوهش به نشانی dept.talif.sch.irـhttp://math؛
4ـ3ـ محتواهاي ارائهشده در شبكة ملي رشد به نشانی http://www.roshd.ir؛ با استفاده از محتواهای
آموزشی شبکۀ رشد ( ) www.roshd.irمیتوان امر آموزش مجازی را تسهیل کرد و از منابع آموزشی
آن ،برای کالس استفاده کرد .در طول سال تحصیلی نیز منابع جدیدی در وبگاه رشد قرار داده خواهد
شد که برای تسهیل آموزش معلمان مفید خواهد بود.
4ـ4ـ محتواهاي ارائهشده از طريق شبکۀ سراسری تحت عنوان مدرسۀ تلويزيوني ايران :طرح درس به
نحوی طراحی شود که دانشآموزان بتوانند از ارائۀ آن در تلویزیون سراسری نیز استفاده کنند.
4ـ5ـ شبکۀ استانی :محتواهاي توليدشدۀ محلي و بومی ،که با همکاري گروههاي آموزشي آموزش و
پرورش و دبیران آن استان نيز ميتواند به عنوان منبع مناسب مورد استفاده قرار گيرد .مناسب است
که استان  ها و مناطق به تولید محتواهایی مبادرت کنند که متمرکزند بر پشتيباني از بخشهایی از
کتابهاي درسي ریاضی همانند کار در کالسها و تمرینها که قرار است بهصورت غیرحضوری ارائه
شوند .دانشآموزان میتوانند پس از استفاده از تدریس معلم ،به تشخيص معلم خود از آموزشهاي
مرتبط تلویزیون استانی نیز استفاده کنند.
4ـ6ـ شبکۀ شاد :در زمان مشخصشده برای برگزاری کالس ،میتوان در این شبکه ادامۀ تدریس به
روش یادگیری معکوس را برگزار کرد .ابتدا  20دقیقۀ آغازین کالس را میتوان به رفع اشکال پرداخت
و سپس تمرینهای پایان درس را حل کرد و توضیح داد .در روش تعاملی نیز میتوان برای رفع اشکال
و پرسش و پاسخ از این شبکه استفاده کرد.
4ـ7ـ محتواها و خدمات تأیید شدۀ بخشهای دیگر :با توجه به شرایط پیشآمده ،معلمان ریاضی در
سراسر جهان اقدام به اشتراکگذاری منابع تدریس خود کردهاند که استفاده از آنها پیشنهاد میشود.
تعدادی از وبگاههای مفید برای استفاده از این محتواها شامل موارد زیر است:
www.geogebra.org
www.khanacademy.org
www.wideopenschool.org
www.kahoot.com/study
www.ed.ted.com
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5ـ انتظارات از مخاطبان برنامه
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دانشآموز
دانش آموز باید به عنوان عنصری فعال در فرایند آموزش شرکت داشته باشد و نسبت به یادگیری خود
تعهد داشته باشد.
بخشی از انتظارات از دانش  آموز شامل  )1رعایت احترام معلم در فضای مجازی؛  )2رعایت احترام
دانشآموزان دیگر در فضای مجازی؛  )3حضور منظم و فعال در کالسها؛  )4انجام تکالیف محوله و
ارائۀ آنها در زمان مقرر است.
معلم
معلم به عنوان برنامهریز و هدایتگر فرایند آموزش نقشی کلیدی دارد .بر همین اساس انتظار میرود
بخشی از نقشهای او شامل موارد زیر باشد:
 تهیۀ طرح درس با درنظرگرفتن شرایط؛
 استفاده از نرمافزارهای تهیۀ فیلم و کلیپ برای بهرهگیری در یادگیری معکوس؛
 استفاده از محیطهای یادگیری تعاملی؛
 ایجاد فضای گرم و صمیمی با دانشآموزان و جذب آنها به کالس؛
 حضور و غیاب منظم دانشآموزان در کالس؛
 مدیریت ارائۀ مطالب بهگونهای که از زمان کالس بهطور بهینه استفاده شود و همچنین دانشآموزان
را ترغیب به یادگیری کند.
 ارائۀ محتوا و مفاهیم مهم درس؛
 ارزشیابی مداوم از آموختههای یادگیرندگان و ارائۀ بازخورد در زمان برگزاری کالس و بعد از آن؛
 مدیریت فرایند آموزش بهطوری که دانشآموزان از نحوۀ ارائۀ درس و ارزشیابی ُم ّطلع باشند.
 طراحی فعالیتهای یادگیری گوناگون بهطوری که از تواناییهای مختلف دانشآموزان در زمینههای
مختلف استفاده شود.
 معرفی منابع یادگیری مرتبط مانند وبگاه  www.geogebra.orgکه دانشآموز بتواند به منبع
بسیار غنی از مطالب آماده دسترسی پیدا کند.
 ثبت فعالیتهای دانشآموزان.
خانواده
انتظار ميرود خانوادهها مشارکت همسو در جريان آموزش رياضي دانشآموزان داشته باشند .آنها
ميتوانند از طريق انگيزهدادن به دانشآموزان و تشويق آنها براي تالش بيشتر و آمادهسازي زمینۀ
حمايتي مناسب از فرایند آموزشي كه در كالس درس رقم ميخورد ،موجب تسهيل فرایند يادگيري
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رياضي شوند .همچنين پيشنهاد ميشود خانواده ها از ارائۀ آموزشي بر خالف رويكردها و محتواي
كتابهاي درسي رياضي بپرهیزند .بر همين اساس در صورتي كه خانوادهاي با رويكردها و محتواي ارائه
شده در كتابهاي درسي رياضي آشنايي كامل ندارد ،باید از مداخله در فرایند آموزش خودداري کند
و نقش حمايتي خود را از طريق مهياكردن زمینۀ تشويقي مناسب براي تالش و فعاليت دانشآموزان
براي انجام دادن تكاليف منزل و پيگيري وضعيت درسي آنها از طريق ارتباط با اوليای مدرسه ايفا
كند .با توجه به این مطالب ،خانواده به عنوان شریک و سهیم در فرایند آموزش ریاضی در این شرایط
میتواند ایفاگر نقشهای زیر باشد:
 فراهم آوردن محیطی آرام برای زمان برگزاری کالس؛
 فراهم آوردن امکانات برای ارتباط مانند گوشی هوشمند ،تهیۀ اینترنت با سرعت مناسب و...؛
 نظارت بر نحوۀ استفادۀ دانشآموز از فضای مجازی؛
مدیریت مدرسه
مدیران مدرسه میتوانند ایجادکنندۀ حلقة اتصال بين دانشآموز ،معلم ،خانواده و برنامة درسي باشند و
مناسب است از طريق نظارت بر حسن اجراي اين شيوهنامه در مدرسه ،نقش نظارتي خود را ايفا کنند.
بر همین اساس نقش های متصور برای مدیر مدرسه در این شرایط شامل موارد زیر است:
 تهیۀ برنامۀ درسی هفتگی و نظارت بر نحوۀ تدریس و ارزشیابی معلم؛
 ارائۀ محتواهای مورد نیاز به معلم؛
 نظارت بر حضور و غیاب دانشآموز و پیگیری غیبتهای آنها؛
 تهیۀ برنامۀ امتحانی و نظارت بر نحوۀ ارزشیابی.
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مدیریت مدرسه

آموزش مفاهيم دشوارتر ،انجام فعاليتهاي عملي و آزمايشها بهصورت حضوري و آموزش مفاهيم سادهتر و بررسي تمرينها
بهصورت غيرحضوري

معلم

شیوههای
ارزشیابی

حضوری/
غیرحضوری
( offlineبیرون
خط)
( onlineبرخط)

دانشآموز

بررسي مفاهيم كليدي هر فصل و اجراي فعاليتهاي عملي افزون بر بررسي مفاهيم كليدي هر فصل

شبکۀ شاد

آموزش تعاملي ،ارزش يابي و استفاده حداكثري از قابليتهاي پيام رسان رشد .با توجه به انتظارات مطرح شده در خصوص
امكان آموزش آنالين در شبكۀ شاد ،در صورت تحقق اين امر ،معلمان ميتوانند از اين بستر براي آموزش آنالين مباحث
غيرحضوري هر فصل استفاده كنند.

شبکۀ رشد

ارائۀ فيلمهاي آموزشي هر فصل كتاب با هماهنگي گروه علوم پايۀ دفتر

محتوا

جلسه ساعت

حضوری
زمان آموزش

پس از پايان هر فصل آنالین یا آفالین ،پس از پايان هر بخش از كتاب و آزمونهاي نيمسال اول و نيمسال دوم در مجموع
انتظار ميرود دستکم شش آزمون حضوري در طول سال تحصيلي برگزار شود .الزم است نتايج ارزش يابيها (حضوري و
مجازي) بهطور مرتب به اطالع اولياي دانشآموزان برسد.

سراسری

غیرحضوری

راهبردهای یاددهی ـ یادگیری

رسانههای آموزشی

مقررات ارائه شده از طرف مدرسه و استفاده از ظرفيتهاي آموزش از راه دور
توجه به ّ

مجرب؛ معلماني كه در آموزش فصلهاي مختلف هريك از كتابهاي
آموزش فصل به فصل هر كتاب به کمک دبيران ّ
علوم تجربي مشاركت مي كنند ،پس از معرفي دبيرخانۀ راهبردي و تأیيد و نظارت گروه علوم پايۀ دفتر تأليف ،در هر يك از
شبكههاي سراسري به فعاليت آموزشي ميپردازند.

روش تدریس

فضای مجازی

رسانههای پشتیبان

استانی
تلویزیون

مقررات تدوين شده
نظارت بر ُحسن اجراي برنامهها با توجه به ّ

دوره/شاخه/پایه/درس

روشهای ف ّعال در بستر مجازی :در وضعيت حضوري مطابق راهنماي معلم و در وضعيت غير حضوري ترجيحاً مطابق
الگوي روش تدريس معكوس

برای آموزش هر
فصل دست کم
یک جلسۀ حضوری
اختصاص داده شود.
جلسات حضوری
باقی ماندۀ محتوای
باقیمانده به بررسی
فصل های کتاب
و آموزش فصلهایی
از کتاب اختصاص
یابد که درک آنها
برای دانشآموزان
دشوارتر است.

مخاطبان برنامه

خانواده

ايجاد فضا و امكانات مناسب براي آموزش غيرحضوري و همچنين مراقبت الزم در رفت و آمدهاي فرزند بين خانه و مدرسه

 ٣٥دقیقه غیرحضوری معادل  50دقیقه حضوری
٣

علوم تجربی/هفتم تا نهم/دورۀ ا ّول متوسطه
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سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

1ـ روش تدریس

140

راهبرد كالس معكوس از راهبردهاي مورداستفاده و مطرح در سالهاي اخير است .اين راهبرد يكي
از راهبردهاي توصيه شده است كه در شرايط فعلي و ضرورت اجراي غيرحضوري آموزش ،نقش
راهگشاخواهد داشت زيرا در اين راهبرد ،دانشآموز در پاسخ به يك پرسش يا مسئله از سوي معلم،
آغاز كنندۀ فرايند ياددهي ـ يادگيري است .اين راهبرد ميتواند راهبرد اصلي در آموزش علوم تجربي
در محدوديتهاي اخير و آموزش نيمهحضوري باشد.در اجراي اين راهبرد ضروري است که معلم منابع
و محتواي مورد نياز را با مشخص كردن انتظارات دقيق آموزشي ،در اختياردانشآموزان قرار دهد .كتاب
درسي ،منبع اصلي و ضروري براي انجام هريك از فعاليتهاي يادگيري است كه معلم در قالب مسئله
يا پرسش طرح ميكند .همچنين الزم است دانشآموزان به فعاليتهايي مانند تهيۀ نقشۀ مفهومياز
مفاهيم درس و خالصهسازي آنها تشويق وبراي انجام آنها راهنمايي شوند تا بهتر بتوانند فرايند يادگيري
خود را مديريت كنند .در بخشهاي آموزش غيرحضوري ضروري است که معلم با برنامهريزي دقيق
و استفاده از راهبرد كالس معكوس ،ضمن طراحي و اجراي فعاليتهاي مناسب براي هدايت فرايند
يادگيري ،بر فعاليتهاي دانشآموزان نظارت داشته باشد.

2ـ رسانههای پشتیبان
در فيلمهای آموزشی ،افزون بر بررسي و آموزش مفاهيم ،بايد به انجام فعاليتهاي عملي و همچنين
آزمايشهاي كتاب نيز توجه شود .در شبكۀ رشد ،فيلمهاي تدريس برتر معلمان استانهاي مختلف
كشور پس از تأييد ،بارگذاري خواهد شد و دانشآموزان و معلمان ميتوانند از آنها استفاده كنند .اين
فيلمها پس از تأیيد اوليۀ گروههاي آموزشي استاني و دبيرخانۀ راهبردي علوم تجربي ،بايد به تأیيد
نهايي گروه علوم پايۀ دفتر تأليف نيز رسيده باشند.

3ـ ارزشیابی
بنا به تشخيص معلم و امكانات موجود ،آزمونهاي هر فصل ميتوانند آنالين يا آفالين برگزار شوند .در
مجموع انتظار ميرود  15آزمون با اين شرايط براي هر يك از فصلهاي كتاب انجام شود .الزم است
نتايج ارزش يابيها (حضوري و مجازي) بهطور مرتب به اطالع اولياي دانشآموزان برسد.

برنامة درسی
دورۀ اول متوسطه در
شرایط ویروس کووید 19

4ـ انتظارات از مخاطبان برنامه
دانشآموز
جدیت
دانشآموز عزيز! مسیر آموزش و یادگیری وقتی شوقانگیز و لذتبخش است که با تالش و ّ
شما برای پیمودن آن همراه شود .پیش از همه ،باید به تواناییهای خود باور و اعتماد داشته باشید.
مفاهیمیکه در هر سال تحصیلی میخوانید ،با سطح درک و فهم شما متناسب و برای بهبود و ارتقای
زندگی فردی ،اجتماعی و حرفهای شما مفید است .در فرایند آموزش بهطور فعال و با  انگیزه مشارکت
کنید .اگر امروز نتوانید دانش ،مهارت و نگرش خود را بهبود ببخشید ،ممکن است فردا فرصت كافي
در اختيار نداشته باشید .برای تعامل مؤثر و سازنده با دنیای پرشتاب و در حال تغيير امروز راهي
بهتر از كسب خرد ندارید و این خرد به تدریج و به تبع باور ،تالش و مشارکت شما در فرایند آموزش
(حضوري و غيرحضوري از طريق فضاي مجازي) بهدست می آید .افزون بر آنچه اشاره شد ،هریک از
شما دانشآموزان عزيز ،شیوههای یادگیری متفاوت و ابزار یادگیری ویژة خود را دارید و بهتر است بر
همین اساس روشی مناسب برای یادگیری خود بیابید و متناسب با آن برنامهریزی کنید .شاید مهمترین
کاری که میتوانید انجام دهید ،آن باشد که برای خود فرصتهای مطالعه با برنامة زمانبندی منظم و
کافی در محیطی خالی از عوامل برهم زنندة تمرکز ،در نظر بگیرید .روشن است که باید وقت بیشتری
را صرف جنبههایی کنید که یادگیری آن برای شما دشوارتر است.
معلم
به معلمان ارجمند با توجه به تجربة خود در آموزش درس علوم تجربي ،توصيه ميشود آموزش مفاهيم
دشوارتر ،انجام فعاليتهاي عملي و آزمايشهاي كتاب درسي بهصورت حضوري و آموزش مفاهيم سادهتر و
بررسي تمرينها و فعاليتهاي غيرعملي بهصورت غيرحضوري باشد .تجربه نشان میدهد که درک ایدههای
نهفته در بیشتر مفاهیم علوم تجربي و کاربرد آنها در زندگی برای اغلب دانشآموزان امکانپذیر است .آنچه
در میزان موفقیت دانشآموزان مؤثر است ،با شیوههای آموزش معلم ،ارتباط مستقيم و معناداري دارد.
شیوههاي آموزش درست و كارآمد (هم در حالت حضوري و هم در حالت غيرحضوري) میتواند درهای
درک و فهم مفاهیم علوم را برای همة دانشآموزان ـ بدون توجه به توانایی علمی آنان ـ باز کند .بنابراین
میتوان گفت شیوههاي آموزش مؤثر و کارآمد ،کلید موفقیت هر برنامۀ درسی است .انتظار میرود معلمان
ارجمند با تکیه بر تجربۀ خود و با بهکارگیری شیوههای آموزشی مؤثر (در وضعيت حضوري و غيرحضوري)،
بستر مناسبی برای یادگیری و مشارکت دانشآموزان در فرایند آموزش و همچنین شوقانگیزتر شدن
فضای کالس فراهم کنند .افزون بر اين ،فعاليتهايي كه ملزم به كا ِرگروهي است با استفاده از ظرفيتهاي
شبكههاي مجازي (شاد و  )...و تشكيل گروههاي كوچك انجام شود.
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سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

مديريت مدرسه
الزم است مدیر مدرسه به موارد زير توجه داشته باشد:
مراقبت از اجراي درست برنامههاي درسي در وضعيت حضوري و غيرحضوري و ارائۀ بازخورد الزم به والدين.
توجيه و استفاده از ظرفيت انجمن اوليا و مربيان براي ايجاد بسترهاي مناسب جهت آموزش آنالين
دانشآموزان.
توجه و رعايت جدي پروتكلهاي بهداشتي در آموزش حضوري؛ هم در مورد دانشآموزان و هم در
مورد كادر اداري و آموزشي مدرسه.
ايجاد تعامل الزم بين خانوادهها و معلم و هماهنگي الزم براي پيشبرد آموزش.
142

خانواده
خانواده ،مهمترين و تأثیرگذارترين نهاد در رشد و تربيت دانشآموز است كه متأسفانه در فرايند آموزش
به اهميت آن توجه الزم و شايسته نشده است .حال با توجه به کمرنگ شدن آموزشهاي حضوري در
مدرسه و با توجه به اينکه دانشآموزان بخش بيشتري از وقت خود را در کانون خانواده ميگذرانند،
الزم است تا خانواده براي تسهيل فرايند آموزش و يادگيري فرزندان خود ،فرصت و امكانات بيشتري
فراهم كند؛ براي مثال و در صورت امكان ،تبديل بخشي از خانه به عنوان فضاي آموزشي در طول سال
تحصيلي ميتواند شرايط بهتري براي يادگيري دانشآموز فراهم كند.

راهنماي درس زبان انگلیسی

خانواده

نقش خانواده ها در حمایت روحی از دانش آموزان ،تشویق ،ترغیب و انگیزه بخشی به ایشان و همچنین رصد فرایند حضور دانش آموزان در فرایند آموزش های
مجازی مورد انتظار است .در واقع خانواده ركن اصلی همیار نهاد مدرسه در تحقق آموزشهای مجازی است.

مدیریت مدرسه

از آنجا كه میزان و نوع فعالیت های دبیران محترم در آموزش مجازی و غیر حضوری تغییر چشمگیری می یابد ،و شرایط غیرمترقبه و پیش بینی نشده احتمال
وقوع دارد ،حمایت حداكثری مدیریت مدارس از دبیران محترم و بسترسازی تحقق روند آموزش به شكل بهینه مورد انتظار است .تامین برخی زیرساختها،
تشكیل انجمن اولیا و مربیان (به شیوه حضوری یا مجازی) و توجیه والدین نسبت به ویژگی های دوران كرونا و تبیین سناریوهای مختلف مواجه با آن از
نقش های خاص مدیریت مدارس در برهه كنونی است.

معلم

شیوههای ارزشیابی
راهبردهای
یاددهی ـ یادگیری
زمان آموزش

جلسه ساعت

حضوری

محتوا

غیرحضوری

در راهنمای معلم كلیه پایه ها تمامی روش تدریس های مناسب ارایه شده است .روش كالس معكوس نیز برای كالس های نیمه حضوری پیشنهاد می گردد
توضیح :در الگوی كالس معكوس از سه بخش ارائه ،تمرین و تولید ،بخش ارائه كه زمان برترین بخش است به صورت از پیش ضبط شده در اختیار
دانش آموزان قرار می گیرد و بخش های تمرین و تولید به صورت حضوری است .در شرایط قرمز كرونا این دو مرحله نیز حتی االمكان با استفاده از بسترهای
آنالین و تعاملی محقق می شود .نكته مهم این است كه روح كلی حاكم بر روش تدریس یعنی رویكرد ارتباطی حفظ شود و با درایت و تشخیص دبیران محترم
و با استفاده از امكانات و شرایط هر منطقه ،حداكثر فرصت های تعامل و تولید ارتباطی در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.
 sounds and lettersـ
 conversationـ

رسانههای آموزشی

شبکۀ رشد

نقش خانواده ها در حمایت روحی از دانش آموزان ،تشویق ،ترغیب و انگیزه بخشی به ایشان و همچنین رصد فرایند حضور دانش آموزان در فرایند آموزش های
مجازی مورد انتظار است .در واقع خانواده ركن اصلی همیار نهاد مدرسه در تحقق آموزش های مجازی است.

ـ آموزش الفبا
 welcomeـ
 practiceـ
 listening and readingـ
 speaking and writingـ
 your conversationـ
 reviewـ
كتاب كار:حضوري

رسانههای پشتیبان

شبکۀ شاد

شبكه ملی مدارس رشد ،محتواهای متنوعی مانند كلیپهای آموزشی ،فیلم نمونه تدریس در فضای مجازی و نمونه تدریس  های متنوعی را در اختیار دبیران و
دانشآموزان عزیز قرار میدهد كه استفاده از آنها توصیه میشود.

روش تدریس

سراسری

بستر تعامل دبیران محترم با دانش آموزان را فراهم می آورد .ضروری است حداكثر تالش برای تقویت تعامل بین فردی و گروهی و توجه به دو مهارت
صحبت كردن و شنیدن در این بستر انجام شود .انتظار می رود در این شبكه ملی هم بسترهای مطمئن و سریعی برای ارائه و تمرین مهارت های چهارگانه،
به ویژه مهارت های گفتاری و شنیداری ایجاد شود تا دبیران محترم بتوانند از این شبكه حداكثر استفاده را در فرایند تدریس مجازی خود داشته باشند.

دوره/شاخه/پایه/درس

 practiceـ
 listening and writingـ
 speaking, reading and writingـ
 role playـ
 reviewـ
ـ كتاب كار

فضای مجازی

استانی

تدریس بخش های مختلف كتاب دانش آموز از بستر شبكه های سراسری سیمای جمهوری اسالمی پوشش مكملی بر تولید و در دسترس قرار دادن بخش
ارائه مطالب ( )PRESENTATIONاست و از آنجا كه تدریس های انجام شده در این بستر مبتنی بر رویكرد ارتباطی و راهنمای معلم كتاب های درسی است،
كام ً
ال همسو با تدریس های ارائه شده در بستر فضای مجازی توسط دبیران محترم می باشد.

 conversationـ
 spelling andـ
pronunciation

تلویزیون

در مجموع در فرایند ارزش یابی در بستر رویكرد ارتباطی فعال و خودباورانه باید به این مهم توجه داشت كه ارزش یابی می باید در خدمت فرایند یادگیری
باشد نه مخل آن و عاملی برای دلزده شدن و ایجاد اضطراب در دانش آموزان .در شیوه ارزش یابی آنالین باید مواردی مانند سرعت اینترنت منطقه و كلیت
دانش آموزان مورد توجه باشد به گونه ای كه برخی دانش آموزان با مشكل پاسخ دهی به پرسش ها رو به رو نشوند .استفاده از گستره متنوعی از فعالیت ها task
مبتنی بر موضوع مورد تدریس و محدود نشدن فعالیت های مورد ارزش یابی به تست ها و تمرین های كوتاه پاسخ می تواند باعث ارتقای فرایند ارزش یابی شده
و هرچه بیشتر آن را در خدمت فرایند یاددهی ـ یادگیری قرار دهد.
شبكه های استانی می توانند در مناطقی كه پوشش شبكه های سراسری كامل نیست مكمل بخش ارائه مطالب باشند و دسترسی دانش آموزان به مطالب
آموزشی را در سطح حداكثری تضمین نمایند.

 conversationـ
 grammarـ
 vocabularyـ
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حضوری/غیرحضوری
( offlineبیرون خط)
( onlineبرخط)

دانشآموز

نقش اصلی دبیران محترم ،مدیریت و هدایت فرایند یاددهی ـ یادگیری و همچنین ایفای نقش به عنوان الگو و همچنین ارائه دهنده بازخوردهای آموزشی و
رفع موانع و كاستی های فرایند آموزش است .در آموزش مجازی و غیرحضوری ،ضمن حفظ این جنبه های مهم ،انگیزه بخشی و شوق آفرینی در دانش آموزان
در شرایط سخت با در نظر گرفتن جنبه تعامل انسانی و حمایت روحی از فراگیران هم اهمیتی ویژه می یابد.
در آموزش غیرحضوری ،به خصوص آموزش مجازی درس زبانهای خارجی به شیوه ارتباطی كه در نهایت منجر به ایجاد توانش ارتباطی در فراگیر میشود ،نقش
دانشآموز و میزان انگیزه و عالقه او حائز اهمیت بسیار است و ضرورت دارد دانشآموزان نقش هرچه فعالتری در كلیه مراحل یاددهی ـ یادگیری ایفا كنند.
برای رسیدن به این سطح از انگیزه و عالقهمندی ،معرفی كاربردهای زبان خارجی در زندگی فردی و شغلی توسط دبیران و والدین محترم حائز اهمیت است.

 practiceـ
 language melodyـ
 tell your classmateو find itـ
 listening and reading andـ
writing
 reading,speaking,listeningـ
and writing
 role playـ
 reviewـ
ـ كتاب كار:

مخاطبان برنامه

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

 ٣٥دقیقه غیرحضوری معادل  50دقیقه حضوری
2
زبان انگلیسی  /هفتم  /دوره اول متوسطه

زبان انگلیسی /هشتم/دوره اول متوسطه

زبان انگلیسی /نهم/دوره اول متوسطه

برنامة درسی
دورۀ اول متوسطه در
شرایط ویروس کووید 19

1ـ روش تدریس
در راهنمای معلم كلیه پایهها تمامی روش تدریسهای مناسب ارائه شده است.روش كالس معكوس
نیز برای كالسهای نیمهحضوری پیشنهاد میشود.
توضیح :در الگوی كالس معكوس از سه بخش ارائه ،تمرین و تولید ،بخش ارائه كه زمانبرترین بخش
است ،بهصورت از پیش ضبط شده در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد و بخشهای تمرین و تولید
بهصورت حضوری است .در شرایط قرمز كرونا این دو مرحله نیز حتیاالمكان با استفاده از بسترهای بر
خط (آنالین) و تعاملی محقق می شود .نكته مهم این است كه روح كلی حاكم بر روش تدریس ،یعنی
رویكرد ارتباطی حفظ شود و با درایت و تشخیص دبیران محترم و با استفاده از امكانات و شرایط هر
منطقه ،حداكثر فرصتهای تعامل و تولید ارتباطی در اختیار دانشآموزان قرار گیرد.
شبكه رشد :شبكه ملی مدارس رشد ،محتواهای متنوعی ،مانند كلیپهای آموزشی ،فیلم نمونه تدریس
در فضای مجازی و نمونه تدریس  های متنوعی را در اختیار دبیران و دانشآموزان عزیز قرار میدهد
كه استفاده از آنها توصیه میشود.
شبكه شاد :بستر تعامل دبیران محترم با دانشآموزان را فراهم میآورد .ضروری است حداكثر تالش
برای تقویت تعامل بینفردی و گروهی و توجه به دو مهارت صحبتكردن و گوش دادن در این بستر
انجام شود .انتظار می رود در این شبكه ملی هم ،بسترهای مطمئن و سریعی برای ارائه و تمرین
مهارتهای چهارگانه ،به ویژه مهارتهای گفتاری و شنیداری ایجاد شود تا دبیران محترم بتوانند از
این شبكه حداكثر استفاده را در فرایند تدریس مجازی خود داشته باشند.
شبكه های سراسری سیما :تدریس بخش های مختلف كتاب دانش آموز از بستر شبكه های
سراسری سیمای جمهوری اسالمی پوشش مكملی بر تولید و در دسترس قراردادن بخش ارائه مطالب
( )PRESENTATIONاست و از آنجا كه تدریسهای انجام شده در این بستر ،مبتنی بر رویكرد
ارتباطی و راهنمای معلم كتابهای درسی است ،كام ً
ال همسو با تدریسهای ارائه شده در بستر فضای
مجازی توسط دبیران محترم است.
شبكههای استانی :شبكههای استانی میتوانند در مناطقی كه پوشش شبكههای سراسری كامل
نیست ،مكمل بخش ارائه مطالب باشند و دسترسی دانش آموزان به مطالب آموزشی را در سطح
حداكثری تضمین نمایند.

2ـ شیوه ارزشیابی
در مجموع در فرایند ارزش یابی در بستر رویكرد ارتباطی فعال و خودباورانه باید به این مهم توجه
داشت كه ارزشیابی می باید در خدمت فرایند یادگیری باشد ،نه مخل آن و یا عاملی برای دلزدهشدن
و ایجاد اضطراب در دانشآموزان .در شیوه ارزشیابی برخط (آنالین) باید مواردی مانند سرعت اینترنت
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سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

146

منطقه و كلیت دانشآموزان مورد توجه باشد؛ به گونهای كه برخی دانشآموزان با مشكل پاسخدهی
به پرسشها روبهرو نشوند.
استفاده از گستره متنوعی از فعالیتها  taskمبتنی بر موضوع مورد تدریس و محدود نشدن فعالیتهای
مورد ارزشیابی به تستها و تمرینهای كوتاه پاسخ ،میتواند باعث ارتقای فرایند ارزشیابی شده و
هرچه بیشتر آن را در خدمت فرایند یاددهی یادگیری قرار دهد.
در ضمن توجه به ارزشیابی مستمر و مرحلهای و همچنین ارائۀ بازخورد مناسب به دانشآموزان توصیه
میشود؛ همچنین بهره بردن از روند خود ارزیابی (evaluationـ  )selfو وقوف بر ارزیابی فردی دانشآموزان
از عملكرد خود در یك درس و دادن بازخورد مناسب به ضعفهای یادگیری ایشان توصیه میشود.
در حال حاضر ،نرمافزارهای آزمون ساز رایگان برای طراحی آزمونهای زبان تولید شده و در اختیار
است كه دبیران محترم می توانند بر حسب نیاز و تشخیص خود از این نرم افزارها در فرایند ارزشیابی
برخط (آنالین) و برونخط (آفالین) استفاده كنند.
توجه مهم :اگرچه ارزشیابی مهارتهای گفتاری و شنیداری بهویژه به شیوه غیرحضوری دشواریهایی
دارد اما نباید از انجام آن غفلت كرد .ضبط و ذخیره فایلهای صوتی دانشآموزان در مهارت صحبتكردن
توصیه میشود و به این شكل دانشآموزان میتوانند رشد خود در مهارت صحبت كردن را به مرور
زمان مشاهده كنند؛ همچنین شایان ذكر است كه در سنجش مهارتهای تولیدی ،حفظ روایی ابزار
سنجش ( )validityبر حفظ پایایی ( )reliabilityبرتری دارد؛ بنابراین مث ً
ال استفاده از یک مصاحبه
شفاهی در سنجش گفتار ،گرچه ممکن است نتایج پایایی به دست ندهد ولی به دلیل روایی زیاد آن
از اولویت برخوردار است.

3ـ انتظارات از مخاطبان برنامه
دانشآموز :در آموزش مجازی ،به خصوص آموزش مجازی درس زبانهای خارجی به شیوه ارتباطی
كه در نهایت منجر به ایجاد توانش ارتباطی در فراگیر میشود ،نقش دانشآموز و میزان انگیزه و عالقه او
حائز اهمیت بسیار است و ضرورت دارد دانشآموزان نقش هرچه فعالتری در همۀ مراحل یاددهی ـ
یادگیری ایفا كنند .برای رسیدن به این سطح از انگیزه و عالقهمندی ،معرفی كاربردهای زبان خارجی
در زندگی فردی و شغلی توسط دبیران و والدین محترم حائز اهمیت است .همچنین با توجه به اینكه
دانشآموز در یادگیری نقش فعال داشته و مسئول یادگیری خود است؛ خودارزیابی دانشآموزان هم
نقش مهمی پیدا میكند .دانش آموزان در آموزش مجازی باید به این شناخت برسند كه بخش مهمی از
مسئولیت یادگیری بر عهده خود آنهاست و موفقیت در امر یادگیری درس زبانهای خارجی مستلزم ایفای
نقش فعال ایشان و همچنین انجام فعالیتهای گروهی (در قالب مجازی) و پروژههای ارائه شده است.

برنامة درسی
دورۀ اول متوسطه در
شرایط ویروس کووید 19

معلم :نقش اصلی دبیران محترم ،مدیریت و هدایت فرایند یاددهی ـ یادگیری ،ایفای نقش بهعنوان الگو
و همچنین ارائهدهنده بازخوردهای آموزشی و رفع موانع و كاستیهای فرایند آموزش است .در آموزش
مجازی و غیرحضوری ،ضمن حفظ این جنبههای مهم ،انگیزهبخشی و شوقآفرینی در دانشآموزان در
شرایط سخت با درنظرگرفتن جنبه تعامل انسانی و حمایت روحی از فراگیران هم اهمیتی ویژه مییابد.
مدیریت مدرسه :از آنجا كه میزان و نوع فعالیتهای دبیران محترم در آموزش مجازی و غیرحضوری
تغییر چشمگیری مییابد و شرایط غیرمترقبه و پیشبینی نشده احتمال وقوع دارد ،حمایت حداكثری
مدیریت مدارس از دبیران محترم و بسترسازی تحقق روند آموزش به شكل بهینه مورد انتظار است.
تأمین برخی زیرساختها ،تشكیل انجمن اولیا و مربیان (به شیوه حضوری یا مجازی) و توجیه والدین
نسبت به ویژگیهای دوران كرونا و تبیین سناریوهای مختلف مواجه با آن از نقشهای خاص مدیریت
مدارس در برهه حساس كنونی است.
خانواده :نقش خانوادهها در حمایت روحی از دانشآموزان ،تشویق ،ترغیب و انگیزه بخشی به ایشان
و همچنین رصد فرایند حضور دانشآموزان در همۀ مراحل آموزشهای مجازی مورد انتظار است .در
واقع خانواده ركن اصلی همیار نهاد مدرسه در تحقق آموزشهای مجازی است.
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راهنمای درس آمادگی دفاعی

خانواده

مسئول تربیت :نظارت دقیق بر روند بخش آموزش در خانه و مشاركت در بحثهای ناظر به انتخاب همسر و بلوغها /همراهی با
دانشآموزان در روند آموزش و انجام فعالیتهای عملی حضوری (خصوصاًآموزش نظامی پسران)

مدیریت مدرسه

سازماندهنده و هماهنگکننده :ایجاد شرایط مناسب برای اجرای برنامههای زلزله و ایمنی و ...در مدرسه /جدی گرفتن درس و
ابعاد علمی آن با رعایت پروتکلهای بهداشتی
راهبر و هدایتکننده یاددهیـ یادگیری :هماهنگی با مربیان آموزشی وابسته به سپاه برای آموزشهای نظامی
فراهم كردن شرایط و هماهنگی با خانواده و مراكز مربوطه برای حضور دانشآموزان در برنامههای عملی و مهارتی

معلم

شیوههای ارزشیابی
راهبردهای
یاددهی ـ
یادگیری

رسانههای آموزشی

سراسری

رفع خألهای تدریس مجازی و كمك به دانشآموزانی كه دسترسی به فضای مجازی ندارند

شبکه شاد

ارائه نمونههای طراحی آموزشی موفق و تجربیات معلمان در سامانه

شبکه رشد

بهرهمندی از محصوالت سایتهای دبیرخانه دو كتاب ـ استفاده از محصوالت تولیدی ارائه شده در سامانه رشد

زمان آموزش

جلسه ساعت

حضوری

محتوا

غیرحضوری

رسانههای پشتیبان

آفالین :از طریق ارزشیابی مستمر و ارائه فعالیتها ـ بهعالوه آزمون كتبی ـ آنالین :به صورت تحلیلی ـ حضوری :فعالیتهای عملی در
اردوهای عملی یا برنامههای داخل مدرسه

استانی

(روش
تدریس)

فضای مجازی
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دوره/شاخه/پایه/درس

حتی المقدور بهرهمندی از قابلیت اتاقهای گفتوگو و چت برای بحثهای چالشیتر
اجتناب از تدریس دروس عملیاتی و ارجاع به جلسات حضوری.
ترجیحاً ارائه جمعبندی و رفع شبهات به كالس حضوری موكول شود

یكم /سوم /هشتم /نهم/
دهم و یازدهم

تلویزیون

حضوری/غیرحضوری
( offlineبیرون خط)
( onlineبرخط)

دانشآموز

یادگیرنده ف ّعال :انجام فعالیتهای دروس و گزارش به معلم و شركت در گفتوگوهای تعاملی بهصورت مجازی -حضور و مشاركت فعال
در برنامههای عملی و مهارتی دروس با محتوای آموزش نظامی ،ایمنی و زلزله و مشابه آن با رعایت پروتكلهای بهداشتی و اعالم شده

سایر دروس

مخاطبان برنامه

برنامة درسی
دورۀ اول متوسطه در
شرایط ویروس کووید 19

 ٣٥دقیقه غیرحضوری معادل  50دقیقه حضوری
٢
آمادگی دفاعی  /نهم  /دورۀ ا ّول متوسطه

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

1ـ محتوا
كتاب آمادگی دفاعی (پایه نهم) و (پایه دهم)
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ـ دروسی كه دارای محتوای عملیاتی و مهارتی است حتیالمقدور الزم است حضوری برگزار شود و
دانشآموزان در صحنه عمل آن را تجربه كنند.
ـ پیشنهاد میشود درس ابتدایی كتاب را معلم بهصورت حضوری برگزار كند تا فرایند آشنایی با معلم و
البته توضیح نحوه توزیع دروس به حضوری و غیرحضوری و نحوه تدریس در این شرایط با دانشآموزان
هماهنگ شود.
ـ همچنین الزم است دروس و محتواهایی از این كتاب كه آموزش آنها نیاز بیشتری به گفتوگو و
بحثهای گروهی دارند و مباحثی که نیازمند پاسخ به شبهات و سؤاالت مشورتی دانشآموزان است،
بهصورت حضوری ارائه شوند .عناوین فصول آنها عبارتاند از:
ـ پایه نهم
دروس یكم /سوم /هشتم /نهم /دهم و یازدهم
ـ پایه دهم نظری /دوازدهم فنیوحرفه ای
دروس یكم /دوم /هفتم /هشتم /دهم /یازدهم و دوازدهم

2ـ روش تدریس
با توجه به ظرفیت و محدودیتهای تدریس غیرحضوری ،پیشنهاد میشود تدریس غیرحضوری
بیشتر متمركز بر جمعبندی مطالب آن درس و البته پاسخ به شبهات و ابهامات اصلی دانشآموزان باشد.
به دبیران محترم توصیه میشود برای آموزش مطلوب برخی از دروس مانند آشنایی با حماسه
دفاع مقدس ،مردان مبارز و زنان قهرمان ،بسیج مدرسه عشق با هماهنگی با سرمربیان آمادگی ناحیه
مقاومت بسیج شهرستان از حضور معنوی ایثارگران دوران دفاع مقدس در مدرسه یا در فیلمهای ضبط
شده در جلسات مجازی به منظور انتقال مفاهیم و ارزشهای آن دوران به دانشآموزان استفاده کنند.
همچنین در صورت عدمامكان تحقق كالس نیمهحضوری برای دروس مشخص شده پیشنهاد میشود
معلم محترم حتیاالمكان از فضای مجازی و قابلیت اتاقهای گفتوگو و (چت) برای بحثهای چالشیتر
بهره ببرد و این مشاركت را میتوان یكی از مالكهای ارزشیابی قرار داد .البته برای دانشآموزانی كه
امكان حضور در فضای مجازی را ندارند میتوان اینگونه طراحی كرد كه دانشآموزان فعالیتها را در
منزل انجام دهند و فقط برای تحویل آن به معلم به مدرسه مراجعه كنند.
دروس عملیاتی و مهارتی مثل امداد نجات و آموزشهای نظامی نیز به تشخیص مربیان مربوطه و شرایط
هر منطقه در بازههای مشخص شده با رعایت پروتكلهای بهداشتی و رعایت فاصله برگزار خواهد شد.
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آموزش دروس نظامی برای دختران الزام ندارد.
بخشی از تدریس غیرحضوری برای دانشآموزانی كه امكان استفاده از سامانههای شاد و اتاقهای
مجازی را ندارند از طریق رسانه ملی آموزش داده خواهد شد و معلمین به تشخیص خودشان جلساتی
را ماهانه برای رفع اشكال دانشآموزان و توضیح در مورد نحوه آزمون برگزار خواهند كرد.
در آموزشهای حضوری و غیرحضوری در این درس امكان بهرمندی از انواع روشهای تدریس فعال
فراهم است كه برای نمونه سه روش پیشنهادی در آموزشهای غیرحضوری به شرح زیر پیشنهاد میشود:
روش اكتشافی :در آموزش به روش اكتشافی در فضای مجازی الزم است معلم با طراحی آموزشی
مناسب و بهرهمندی از امكانات فضای مجازی ،انواع رسانههای آموزشی (فیلم ،عكس ،پاورپوینت و )...
را برای هدایت بهتر دانشآموزان از قبل تدارك ببیند.
یادگیری اکتشافی فرایندی است که دانشآموز باراهنمایی معلم ،اصل یا قانونی را کشف نموده و مسئلهای
را حل می کند .در این روش معلم با طرح سؤاالت مناسب ،جوابهای نادرست دانشآموزان را به سمت
جوابهای درست هدایت مینماید .معلم باید کالس را در جهت صحیح و مسیر معینی حفظ نماید
بهطوری که از حالت کاوش و پویایی شاگردان کاسته نشود .در این روش ،معلم دانشآموزان را وادار به
فکر کردن می کند و آنها را برای رسیدن به پاسخ درست تشویق مینماید.
بحث گروهی :روش بحث گروهى گفتوگویى است سنجیده و منظم درباره موضوعى خاص که
موردعالقه مشترک شرکت کنندگان در بحث است .روش بحث گروهى براى کالسهاى حضوری این
درس بهراحتی قابلاجرا است ولی در روش آموزش مجازی نیز میتوان دانشآموزان را به گروههای
كوچك حداکثر  5نفره تقسیم كرد و با بهرهمندی از امكانات فضای مجازی ،گفتوگوها را در آن بستر
انجام داد .در این روش ،معموالً معلم موضوع یا مسئله اصلی درس را مطرح مى کند و شاگردان درباره
آن به مطالعه ،اندیشه ،بحث و اظهارنظر مى پردازند و نتیجه مى گیرند؛ بنابراین برخالف روش سخنرانى
در این روش ،شاگردان در فعالیتهاى آموزشى فعاالنه شرکت مى کنند و مسئولیت یادگیرى را به عهده
مى گیرند .آنان در ضمن مباحثه ،از اندیشه و نگرشهاى خود با ذکر دالیل متکى بر حقایق ،مفاهیم و
اصول علمى دفاع مى کنند .در اجراى صحیح بحث گروهی ،شاگردان باید توانایى سازماندهى عقاید و
دیدگاههاى خود ،انتقادات دیگران (چه درست و چه نادرست) و ارزیابى نظرهاى مختلف را در ضمن
بحث داشته باشند؛ بهعبارتدیگر ،روش بحث گروهى روشى است که به شاگردان فرصت مى دهد تا
نظرها ،عقاید و تجربیات خود را با دیگران در میان بگذارند و اندیشههاى خود را با دالیل مستند بیان
کنند و نتایج گفتوگوهای خود را به معلم گزارش كنند .همچنین معلمان میتوانند با شركت در
گفتوگوهای دانشآموزان از كم و کیف فعالیتهای آنها مطلع شوند.
روش كالس معكوس :در این روش دانشآموزان موضوعات جدید را از طریق تماشای ویدیوها
در خانه با توجه به سرعت یادگیری خودشان و ارتباط برخط (آنالین) با معلم یا همساالن خود فرا
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میگیرند و آنچه را که قب ً
ال در قالب تکلیف مربوط به آن درس بود ،در کالس با هم انجام میدهند.
در کالس درس با کمک معلم با مفهوم درس درگیر میشوند .همچنین معلم به جای ایراد سخنرانی
این فرصت را دارد که با توجه به نیاز هر یک از دانشآموزان ،راهنماییها و آموزشهای الزم را بدهد
و با آنان ارتباط ایجاد کند .در حقیقت این شیوه ،یادگیری را به دانشآموز میسپارد و به معلم این
امکان را میدهد که یادگیری تک تک دانشآموزان را با توجه به نیازهای فردی آنها تسهیل کند .این
روش از دو جزء تشکیل شده است؛ فعالیتهای یادگیری و تعامل گروهی در کالس درس و آموزش
انفرادی مستقیم با کامپیوتر خارج از کالس .به عنوان مثال دانشآموزان می توانند در موضوع «جنگ
نرم» فیلم های آموزشی مربوطه را در منزل تماشا كرده ،بر محتوای درس مربوطه تأمل كنند و در
كالس درس میتوانند با جایگیری در گروههای مختلف گفتوگو كرده و با راهبری معلم ابهامات
احتمالی برطرف شود.

3ـ ارزشیابی
ارزشیابی این درس شامل  ١٢نمره نظری و  ٨نمره عملی است که در بخش نظری اولویت با پژوهش و
تحقیق و سؤاالت مفهومی مبتنی بر تفکر و تعقل است و در بخش عملی  ٨نمره مربوط توسط سرمربیان
نواحی مقاومت بسیج به آموزشگاه ارائه خواهد شد.
همچنین ارزشیابی این درس میتواند بر اساس نسخه تركیبی باشد.
 1مشاركت در بحث های برخط (آنالین) و یا حضوری كالسی و یا ارسال فعالیتها برای معلم به
صورت غیرحضوری
 2آزمون برون خط (آفالین) از محتوا (مطالعه كتاب به بهانه آزمون موضوعیت دارد كه محقق میشود)
 3فعالیتهای عملی كه با برنامهریزیهای کشوری ،استانی و منطقهای و در اردوهای عملی این درس
برگزار خواهد شد
با توجه به آموزشهای حضوری و غیرحضوری در این درس ،ارزشیابی دانشآموزان مشتمل بر دو نوع
ارزشیابی مستمر و ارزشیابی پایانی است:
الف) ارزشیابی مستمر ( 8نمره)
در ارزشیابی مستمر آموزشهای حضوری و غیرحضوری ،آموختهها و فعالیتهای دانشآموزان در دو
بخش ارزیابی میشود:
 1مشاهدات معلّم از میزان مشاركت دانشآموزان در انجام فعالیت در كالس و انجام فعالیتهای كتاب
و ارسال آن به معلم ( 10نمره) شامل:
ابراز عالقه نسبت به انجام فعالیت و مشاركت فعال در كالس
كیفیت گزارش ارسال شده توسط دانشآموز

برنامة درسی
دورۀ اول متوسطه در
شرایط ویروس کووید 19

رعایت نظم و ترتیب از طریق انجام بهموقع فعالیت و ارائه گزارش آن
 2بررسی نتایج کاردانشآموزان در فعالیت های فوق برنامه و پروژه پژوهشی به صورت فردی یا گروهی
( 10نمره) شامل:
تهیه گزارش با مراجعه به منابع علمی همچون کتاب و مقاالت موجود در بستر اینترنت
خالصه كتاب در مورد موضوعات مربوط به كتاب مانند خاطرات شهدا ،دفاع مقدس ،جنگ نرم و ...
ساخت كلیپ و فیلم كوتاه در مورد موضوعات مربوط به كتاب با راهبری و هدایت معلم و والدین
ثبت خاطرات اطرافیان و نزدیكان در موضوعات دفاع مقدس ،شهدا و  ..در قالب یك مقاله و نوشتار
كوتاه متناسب با توانمندی دانشآموز
تهیه بروشور و یا فعالیتهای هنری
ب) ارزشیابی پایانی و تئوری (12نمره)
بر اساس نتایج آزمون كتبی است كه در پایان هر نوبت تحصیلی بهصورت حضوری و یا غیرحضوری
(آنالین) از دانشآموزان به عمل میآید.

4ـ رسانههای پشتیبان
سامانه ملی رشد
ازجمله فعالیتهای جذاب در این درس ،نمایش فیلم های آموزشی است .در سامانه ملی رشد امكان
بهرهمندی از فیلمهای آموزشی این درس به سهولت فراهمشده است و به معلمان این امكان را میدهد
تا ضمن ایجاد تنوع در فرآیند تدریس خود ،از ظرفیتهای آموزشی آنها نیز بهرهمند شوند.
همچنین معلمان محترم میتوانند به سایتهای زیر مراجعه كنند:
معلمان پایه نهم به «دبیرخانه کیفیت بخشی آموزشی آمادگی دفاعی» به آدرس
http://def.gam1.medu.ir/portal/home.php

معلمان پایه دهم به «دبیرخانه راهبری کشوری درس آمادگی دفاعی» به آدرس
http://defaee.gam2.medu.ir/portal/home.php

معلمان گرامی میتوانند از محصوالت و رسانههای آموزشی مناسب ارائه شده در این دو سایت در
جریان آموزش خود بهرهمند شوند.
همچنین با امكانی كه این سامانه در اختیار كاربران قرار داده است ،توصیه میشود معلمان محترم
بهمنظور بهره مندی سایرین ،نسبت به بارگذاری محتواهای آموزشی و مناسب خود در این سامانه اقدام
نمایند و البته با شركت در «تاالر گفتمان» به بهبود فرآیند تدریس محتوای این دو كتاب ،سایر معلمان
و البته مؤلفین كتاب را یاری برسانند.
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سامانه شاد
کلیپهای کوتاه آموزشی در موضوعات مختلف مرتبط با آموزش سالمت در این سامانه بارگذاری شده است.
همچنین برخی از فیلمهای تولیدشده توسط استانها و دبیرخانه كه متناسب با اهداف درس آمادگی
دفاعی تشخیص داده شود ،قابلیت استفاده خواهد داشت.
انتظار میرود معلمان نمونه های طراحی آموزشی خود در درس آمادگی دفاعی و سایر مطالب علمی و
قابل استفاده را با هدف بهرهمندی سایرین بر روی این سامانه بارگذاری كنند.
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رسانه ملی
از ظرفیتهای رسانههای ملی میتوان در قالب تولید فیلمهای آموزشی مناسب بخش غیرحضوری
درس آمادگی دفاعی بهره الزم را برد.

 5ـ مخاطبان برنامه
دانشآموزان
ـ پیگیری ،مشاهده و بهرهمندی از فیلمهای آموزش مجازی
ـ انجام فعالیتهای دروس و ثبت و گزارشدهی به معلم
ـ شركت در گفتوگوهای تعاملی با همکالسیها و معلم بهصورت مجازی
ـ انجام تكالیف دروس ،ثبت و گزارشدهی بهموقع به معلم
ـ حضور و مشاركت فعال در برنامه های عملی و مهارتی دروس با محتوای آموزش نظامی ،ایمنی و زلزله
و مشابه آن با رعایت پروتكلهای بهداشتی و اعالم شده
ـ شركت در آزمونهای برونخط (آفالین) ،برخط (آنالین) و حضوری

خانواده

1
2
3
4

پشتیبانی برنامههای آموزشی
فراهم آوردن شرایط مناسب آموزش در منزل
نظارت دقیق بر روند بخش آموزش در خانه
حمایت روانی و علمی از دانشآموز (ایجاد محیطی شاد و پرامید)

مدیریت مدرسه

ـ تسهیل شرایط و امكانات برای معلمان بهمنظور استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی برای معلمان
و حضور دانش آموزان در كالس ،در دروس نیازمند به تعامل حضوری و دو طرفه
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ـ ایجاد شرایط مناسب برای اجرای برنامههای زلزله و ایمنی و  ...در مدرسه
ـ برقراری ارتباط با اولیا و مطلع كردن آنها از شرایط و امكانات الزم برگزاری کالسها و آزمونهای
غیرحضوری

معلم

ـ طراحی آموزشی مناسب برای هر درس
ـ تدارك برنامههای آموزشی مناسب برای استفاده در فضای آموزش مجازی
ـ تدارك فرصتهای یادگیری از طریق گفتوگوهای گروهی در فضای مجازی
ـ پیگیری و نظارت مستمر بر انجام تكالیف و فعالیتهای كتاب توسط دانشآموزان
ـ بهرهمندی از فیلمهای آموزشی شبکههای رشد و شاد در آموزشهای مجازی
ـ هدایت و راهبری فعالیتهای یادگیری دانشآموزان
ـ فراهم كردن شرایط و هماهنگی با خانواده و مراكز مربوطه برای حضور دانشآموزان در برنامههای
عملی و مهارتی دروس آموزش نظامی و ایمنی و زلزله با رعایت پروتكلهای بهداشتی

155

راهنماي دروس تفکر و سبک زندگی پایههای هفتم و هشتم

استانی

سراسری

تدریس دروس مربوط به محور آشنایی با پروژۀ پژوهشی ،تدریس دروس مربوط به محور آداب و مهارتهای زندگی

شبکۀ شاد

رفع اشکال ،به اشتراک گذاری فیلمهای آموزشی و متون و فعالیتهای کتاب ،دریافت گزارش فعالیتها و پروژۀ پژوهشی

شبکۀ رشد

استفاده از فیلمهای آموزشی ،کتاب ،نرمافزار آموزش پروژۀ پژوهشی سایت گروه تفکر به آدرس «»http://darsiran.ir

حضوری

بخش غیرحضوری :روشهای یادگیری ف ّعال؛ چرخۀ آموزش سه مرحلهای)1( :
تدریس معکوس یا استفاده از نرمافزار آموزشی (غیرحضوری)؛ ( )2رفع اشکال
(حضوری)؛ ( )3ارائۀ یافتهها (حضوری/غیرحضوری)
بخش تلفیقی :تدریس معکوس با استفاده از ظرفیت «مدرسۀ تلویزیونی ایرانی» و
فیلمهای آموزشی در دسترس

بخش حضوری :براساس کتاب راهنمای معلم

محتوا
زمان
آموزش

خودارزیابی دانشآموز؛ برگههای ثبت مشاهدات
گزارش پروژۀ پژوهشی
برگه های فعالیت کتاب

غیرحضوری

راهبردهای یاددهی
ـ یادگیری

دانشآموز

یادگیرندۀ ف ّعال :حضور فعال در کالس ،مشاهدۀ نرم افزار آموزش پروژۀ پژوهشی و رفع ابهامات با کمک معلم ،مطالعه
دروس در خانه ـ با در نظر گرفتن توصیه های معلم ـ گفت وگو با اعضای خانواده دربارۀ مسائل و موضوعات دروس،
انجام دقیق خودارزیابی ها در کتاب

روش تدریس

رسانههای آموزشی

معلم

راهبر و هدایت کنندۀ یاددهی ـ یادگیری :برنامهریزی برای توجیه مناسب والدین در خصوص اهداف این درس و
ویژگیهای خاص سه محور محتوایی آن ،رفع مشکالت و ابهامات دانش آموزان در طول انجام پروژۀ پژوهشی و برنامه ریزی
برای توجیه والدین نسبت به دروس مرتبط با آداب و مهارت های زندگی

ـ تفکر دربارۀ تفکر
ـ سکۀ طال
ـ بزرگ مردان کوچک
ـ حکایت تربیت
ـ راز تعادل
ـ سراب
ـ دو تا چهار درس از دروس بخش
پنجم کتاب (فعالیتهای انتخابی
تفکر و پژوهش) به انتخاب معلم
ـ دورس از دروس بخش ششم
کتاب (فعالیتهای انتخابی آداب
و مهارتهای زندگی)

شیوههای
ارزشیابی

مدیریت مدرسه

سازمان دهنده و هماهنگ کننده :اينك در شرايط آموزش از راه دور بايد با توليد سه بستۀ مديريتي ويژۀ اوليا،
دانش آموزان و مربيان در محيطي گستردهتر و البته پیچیدهتر وظيفۀ خود را ايفا كند
همچنین فراهم کردن امکانات مورد نیاز کالس (برای نمایش فیلم و )...و تضمین دسترسی همۀ دانش آموزان به
نرم افزار آموزشی نیز از مدیریت مدرسه انتظار می رود.

رسانههای پشتیبان
حضوری/
غیرحضوری
offline
فضای مجازی تلویزیون (بیرون خط)
online
(برخط)

خانواده

مسئول تربیت1 :ـ در درسهای مرتبط با «پژوهشگری» ،خانواده میتواند در گردآوری اطالعات پروژۀ پژوهشی به دانشآموزان کمک کند.
2ـ در درس های محوری «پرورش تفکر» و «آداب و مهارت های زندگی» انتظار می رود والدین در خانه ،فضا و فرصتی مناسب برای گفت وگو
دربارۀ موضوعات مطرح در کتاب یا مسائل واقعی زندگی دانش آموز فراهم کنند.

ـ پروژۀ پژوهشی
ـ ارائۀ گزارش پژوهش
دروس زیر به صورت تلفیقی ارائه
شود:
ـ من کیستم؟
ـ خودآگاهی چیست؟
ـ مطالعه و یادگیری
ـ زمان را چگونه مدیریت کنیم؟
ـ سبک زندگی چیست و عوامل مؤثر
بر آن کدام است؟
ـ سبک های ارتباطی ما با دیگران
چگونه است؟
ـ ارتباط با خانواده ،همسایگان و معلمان
چگونه است؟
ـ تضاد و اختالفنظرهای خود را چگونه
مدیریت کنیم؟
ـ اضطراب چیست؟
ـ خشم خود را چگونه مهار کنیم؟

مخاطبان برنامه

برنامة درسی
دورۀ اول متوسطه در
شرایط ویروس کووید 19

ساعت
جلسه

دوره/شاخه/پایه/درس

 ٣٥دقیقه غیرحضوری معادل هر جلسه  50دقیقه حضوری
2

تفکر و سبک زندگی  /پایۀ هفتم /دورۀ ا ّول متوسطه
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راهبردهای
یاددهی ـ یادگیری

سراسری

تدریس دروس مربوط به محور آداب و مهارتهای زندگی

شبکۀ شاد

رفع اشکال :به اشتراک گذاری فیلمهای آموزشی و متون و فعالیتهای کتاب ،دریافت گزارش فعالیتها و پروژۀ پژوهشی

شبکۀ رشد

استفاده از  :فیلمهای آموزشی کتاب ،نرمافزار آموزش پروژۀ پژوهشی

زمان آموزشی

جلسه ساعت

حضوری

محتوا

غیرحضوری

رسانههای پشتیبان

ـ خودارزیابی دانشآموز؛ برگههای ثبت مشاهدات؛ گزارش پروژه؛ برگههای فعالیت کتاب
ـ خودارزیابی دانشآموز؛ فعالیتهای کتاب
ـ آزمون درسی

استانی

روش تدریس

فضای مجازی

تلویزیون

رسانههای آموزشی

دانشآموز

یادگیرندۀ فعال :حضور فعال در کالس ،مشاهدۀ نرمافزار آموزش پروژۀ پژوهشی و رفع ابهامات با کمک معلم ـ مطالعۀ دروس در خانه با
در نظر گرفتن توصیههای معلم ،گفتوگو با اعضای خانواده دربارۀ مسائل و موضوعات دروس

درس   /پایه    /دوره    /رشته

ـ بخش حضوری :براساس کتاب راهنمای معلم
ـ بخش غیرحضوری تلفیقی :چرخۀ آموزش سه مرحلهای  :
١ـ تدریس معکوس با استفاده از نرمافزار آموزشی (غیر حضوری)
٢ـ رفع اشکال (حضوری)
٣ـ ارائۀ یافتههای (حضوری /غیرحضوری)
ـ بخش غیرحضوری :مطالعه خودخوان ،تدریس معکوس با استفاده از ظرفیت «مدرسۀ تلویزیونی ایرانی» و فیلم های آموزشی در دسترس
ـ مهارت های زندگی موفق کدام اند؟
ـ آداب معاشرت و گفت وگو
ـ رسانه ها و تأثیرات آنها بر
زندگی ما
ـ مهارت نفس (خویشتن داری)
چیست؟
رفتار پرخطر چیست؟
ـ مهارت افزایش عزت نفس
ـ مهارت بهبود خودپنداره و افزایش
اعتماد به نفس
ـ مهار فشار روانی
ـ ٢درس از دروس بخش ششم
کتاب (فعالیت های انتخابی آداب و
مهارت های زندگی)

شیوههای
ارزشیابی

معلم

راهبر هدایتکننده ـ یاددهی ـ یادگیری :ـ برنامهریزی برای توجیه مناسب والدین در خصوص اهداف این درس و ویژگیهای خاص
سه محور محتوایی آن ـ رفع مشکالت و ابهامات دانشآموزان در طول انجام پروژۀ پژوهشی ـ برنامهریزی برای توجیه والدین نسبت به دروس
آداب و مهارتهای زندگی

حضوری/
غیرحضوری
offline
(بیرون خط)
( onlineبرخط)

مدیریت مدرسه

سازماندهنده و هماهنگکننده :فراهم کردن امکانات مورد نیاز کالس (برای نمایش فیلم و ،)...تضمین دسترسی همۀ دانشآموزان به
نرمافزار آموزشی

ـ زیبایی
ـ نقاشی شاهزاده خانم
ـ راه رهایی
ـ دیو و کبک
ـ جان و تن
ـ خط کشی
ـ تو نیکی می کن و در
دجله انداز
ـ  ١تا  ٣درس از دروس
پخش پنجم کتاب
( فعالیت های انتخابی
تفکر و پژوهش) به
انتخاب معلم
ـ  1تا  3درس از دروس
بخش ششم کتاب
( فعالیت های انتخابی
آداب و مهارت های
زندگی)
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خانواده

مسئول تربیت :کمک به دانش آموز در گردآوری اطالعات ـ گفت وگو با دانش آموز دربارۀ مسائل و موضوعات مطرح در دروس این بخش،
مطرح کردن چالش ها و مشکالت ارتباطی دانش آموزان و معلم

دروس زیر بهصورت تلفیقی ارائه
شود:
ـ پروژۀ پژوهشی
ـ ارائۀ گزارش پژوهش
ـ مهار نفس (خویشتن داری)
چیست؟

مخاطبان برنامه

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

 ٣٥دقیقه غیرحضوری معادل هر جلسه  50دقیقه حضوری
٢
تفکر و سبک زندگی  /هشتم /ا ّول متوسطۀ

برنامة درسی
دورۀ اول متوسطه در
شرایط ویروس کووید 19

1ـ محتوا
کلی «پرورش تفکر»« ،پژوهشگری» و
بهطورکلی ،کتاب «تفکر و سبک زندگی» از سه محور
محتوایی ِ
ِ
«آداب و مهارتهای زندگی» تشکیل شده است .ارائۀ این سه محور محتوایی در قالب  22جلسۀ تجویزی
(الزامی) ،سه جلسۀ نیمهتجویزی (انتخابی) و سه جلسۀ غیرتجویزی (اختیاری) درنظر گرفته شده است.
از میان این سه محور محتوایی ،محور «پرورش تفکر» هم از جهت نوع محتوا و هم از جهت روش تدریس،
ویژگیهای خاصی دارد .در این محور ،هدف یادگیری ،انتقال مجموعهای از معلومات به دانشآموزان
نیست و به همین خاطر ،دروس مربوط به این محور به هیچ وجه با تدریس یکسویه از جانب معلم
محقق نخواهند شد ،بلکه تنها با نوعی آموزش گفتوگویی و بهصورت رودررو با دانشآموزان قابل
دستیابیاند .در دو محور دیگر یعنی «پژوهشگری» و «آداب و مهارتهای زندگی» ،هرچند راهنمایی
معلم ضروری است ،اما بیشتر دروس ارائه شده در این دو بخش میتواند به صورت غیرحضوری و با
هدایت معلّم آموخته شود.
در شرایط زرد ،با توجه به برقراری کالسها با نیمی از ظرفیت ،این درس برای هر گروه از دانشآموزان
بهصورت «یک هفته در میان یک جلسه» برگزار خواهد شد و پیشبینی میشود در شرایط مطلوب،
 12تا  14جلسۀ درسی به صورت «حضوری» برگزار شود .حال با توجه به این حجم جلسات و با نظر
به سه محور کلی محتوای کتاب و توضیحاتی که دربارۀ آنها گذشت ،محتوای این درس در مناطق
وضعیت زرد در دو بخش حضوری و غیرحضوری بدین صورت پیشنهاد میشود:
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سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

محتوای بخش «حضوری» پایه هفتم

160

عنوان درس

محور

تعداد جلسات

1

تفکر دربارۀ تفکر

پرورش تفکر

*

 2جلسه

2

سکۀ طال

پرورش تفکر

 2جلسه

3

بزرگمردان کوچک

پرورش تفکر

 2جلسه

4

پروژۀ پژوهشی (رفع ابهام و اشکال)

پژوهشگری

 2جلسه

5

حکایت تربیت

پرورش تفکر

 2جلسه

6

راز تعادل

پرورش تفکر

 2جلسه

7

سراب

پرورش تفکر

 2جلسه

8

ارائۀ گزارش پژوهش (گزارشهای حضوری)

پژوهشگری

 2جلسه

9

دو تا چهار درس از دروس بخش پنجم کتاب (فعالیتهای
انتخابی تفکر و پژوهش) به انتخاب معلم

پرورش تفکر

 4تا  8جلسه

آداب و مهارتهای
زندگی

 4جلسه

 10دو درس از دروس بخش ششم کتاب (فعالیتهای انتخابی
آداب و مهارتهای زندگی)

توضیحات محتوای بخش حضوری :پایه هفتم
 1همانگونه که در جدول نیز مشخص است ،اولویت بخش حضوری پرداختن به دروس محور «پرورش
تفکر» است زیرا تأمین اهداف این دروس در قالب فعالیتهای غیرحضوری چندان ممکن نیست.
 ٢تأمین اهداف محور «پژوهشگری» در قالب ترکیبی از جلسات حضوری (دست کم دو جلسه) و
پیگیریها و اقدامات غیرحضوری انجام خواهد شد .توضیحات بیشتر دربارۀ شیوۀ این اجرای ترکیبی
در ادامۀ همین راهنما در ضمن عنوان « .2روش تدریس» خواهد آمد.
 ٣معلم میتواند درصورت عالقه و توانایی ،با رعایت اهداف و ضوابط آموزشی مربوط به پرورش تفکر و
سبک زندگی ،دو جلسه از جلسات ردیفهای  9و  10را به درسها و فعالیتهای اختیاری (با طراحی
خود معلم) اختصاص دهد.
* هر جلسه 50 ،دقیقه است.

برنامة درسی
دورۀ اول متوسطه در
شرایط ویروس کووید 19

محتوای بخش «غیرحضوری» پایه هفتم
محور
1

پژوهشگری

2

آداب و مهارتهای زندگی

عنوان درس
درسهای «پروژۀ پژوهشی»
ارائۀ گزارش پژوهش (گزارشهای مکتوب و غیرحضوری)
من کیستم؟
خودآگاهی چیست؟
مطالعه و یادگیری
زمان را چگونه مدیریت کنیم؟
سبک زندگی چیست و عوامل مؤثر بر آن کدام است؟
سبک های ارتباطی ما با دیگران چگونه است؟
مهارتهای ارتباطی و آداب معاشرت
ارتباط با خانواده ،همسایگان و معلمان چگونه است؟
تضاد و اختالفنظرهای خود را چگونه مدیریت کنیم؟
اضطراب چیست؟
خشم خود را چگونه مهار کنیم؟

توضیحات محتوای بخش غیرحضوری :پایه هفتم
 1توضیحات دربارۀ شیوۀ آموزش غیرحضوری دروس مربوط به محور «پژوهشگری» در ادامۀ همین
راهنما در ضمن عنوان « .2روش تدریس» خواهد آمد.
 ٢درس «  ارائۀ گزارش پژوهش» در صورتی در بخش غیرحضوری ارائه میشود که برخی دانشآموزان،
یافتههای خود را بهصورت مکتوب ارائه کنند .در این وضعیت ،معلم پس از دریافت گزارش پژوهشی،
در ضمن بازخوردهایی به آنها کمک خواهد کرد که گزارش خود را بهبود بخشند.
 ٣دروس ذکر شده در محور «آداب و مهارتهای زندگی» ،کلیۀ درسهای بخش دوم (فعالیتهای
الزامی نوبت اول آداب و مهارتهای زندگی) و بخش چهارم (فعالیتهای الزامی نوبت دوم آداب و
مهارتهای زندگی) از کتاباند.

161

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

محتوای بخش «حضوری» پایه هشتم
عنوان درس

162

محور

تعداد جلسات
٭

1

زیبایی

پرورش تفکر

 ٢جلسه

2

نقاشی شاهزاده خانم

پرورش تفکر

 ٢جلسه

3

پروژۀ پژوهشی (رفع ابهام و اشکال)

پژوهشگری

 ٢جلسه

4

راه رهایی

پرورش تفکر

 ٢جلسه

5

دیو و کیک

پرورش تفکر

 ٢جلسه

6

جان و تن

پرورش تفکر

 ٢جلسه

7

خط کشی

پرورش تفکر

 ٢جلسه

8

تو نیکی می کن و در دجله انداز

پرورش تفکر

 ٢جلسه

9

ارائۀ گزارش پژوهش (گزارشهای حضوری)

پژوهشگری

 ٢جلسه

پرورش تفکر

 ٢تا  ٦جلسه

آداب و مهارتهای زندگی

 ٢تا  ٦جلسه

10
11

 1تا  3درس از دروس بخش پنجم کتاب (فعالیتهای انتخابی تفکر و
پژوهش) به انتخاب معلم
 1تا  3درس از دروس بخش ششم کتاب (فعالیتهای انتخابی آداب و
مهارتهای زندگی)

توضیحات محتوای بخش حضوری پایه هشتم
 1همانگونه که در جدول نیز مشخص است ،اولویت بخش حضوری ،پرداختن به دروس محور «پرورش
تفکر» است ،زیرا تأمین اهداف این دروس در قالب فعالیتهای غیرحضوری چندان ممکن نیست.
 2اهداف محور «پژوهشگری» با ترکیبی از جلسات حضوری (دست کم دو جلسه) و پیگیریها و اقدامات
غیرحضوری تأمین خواهد شد .توضیحات بیشتر دربارۀ این شیوۀ ترکیبی در ادامۀ همین راهنما تحت
عنوان « .2روش تدریس» خواهد آمد.
 3معلم میتواند در صورت عالقه و توانایی ،با رعایت اهداف و ضوابط آموزشی مربوط به پرورش تفکر و
سبک زندگی 2 ،تا  4جلسه از جلسات ردیف  10را به درسها و فعالیتهای اختیاری (با طراحی خود
معلم) اختصاص دهد.
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محتوای بخش «غیرحضوری» پایه هشتم
محور
1

پژوهشگری

2

آداب و مهارتهای زندگی

عنوان درس
درسهای «پروژۀ پژوهشی»
ارائۀ گزارش پژوهش (گزارشهای مکتوب و غیرحضوری)
مهارتهای زندگی موفق کداماند؟
آداب معاشرت و گفتوگو
رسانهها و تأثیرات آنها بر زندگی ما
مهار نفس (خویشتنداری) چیست؟
رفتار پرخطر چیست؟
مهارت افزایش عزت نفس
مهارت بهبود خودپنداره و افزایش اعتماد به نفس
مهار فشار روانی
 2درس از دروس بخش ششم کتاب (فعالیتهای انتخابی آداب و مهارتهای زندگی)

توضیحات محتوای بخش غیرحضوری ،پایه هشتم
 1توضیحات دربارۀ شیوۀ آموزش غیرحضوری دروس محور «پژوهشگری» در ادامۀ همین راهنما تحت
عنوان « .2روش تدریس» خواهد آمد.
 2درس «ارائۀ گزارش پژوهش» در صورتی در بخش غیرحضوری ارائه میشود که برخی دانشآموزان،
یافتههای خود را به صورت مکتوب ارائه دهند .در این شرایط ،معلم پس از دریافت گزارش پژوهشی،
در ضمن بازخوردهایی به آنها کمک خواهد کرد که گزارش خود را بهبود بخشند.
 3دروس ذکر شده در محور «آداب و مهارتهای زندگی» (به جز ردیف آخر) کلیۀ درسهای بخش
دوم (فعالیتهای الزامی نوبت اول آداب و مهارتهای زندگی) و بخش چهارم (فعالیتهای الزامی نوبت
دوم آداب و مهارتهای زندگی) از کتاباند.
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2ـ روش تدریس
محور محتوایی

شیوۀ حضور

روش(های) تدریس

1

پرورش تفکر

حضوری

این دروس میتواند کام ً
ال بر اساس آنچه در کتاب معلم (راهنمای تدریس)
تفکر و سبک زندگی آمده است ،تدریس شود.

2

پژوهشگری

ترکیبی

164

3

آداب و مهارتهای
زندگی

غیرحضوری

چرخۀ آموزش این بخش ،در سه مرحله به این شرح پیشنهاد میشود:
الف) آشنا کردن دانشآموزان با چیستی پروژۀ پژوهشی و چگونگی انجام
آن (شامل درسهای« :طرح سؤال پژوهش»« ،تهیه طرح پژوهش» و
«برنامهریزی برای اجرا») :این مرحله به صورت غیرحضوری انجام خواهد
شد .روشهای پیشنهادی این بخش از چرخه عبارتاند از:
ـ تدریس مدرسان «مدرسۀ تلویزیونی ایران» (شبکۀ آموزش)
ـ استفاده از نرمافزار آموزش پروژۀ پژوهشی (تولید دفتر تکنولوژی آموزشی
سازمان پژوهش ،بارگذاریشده بر روی شبکۀ رشد)
ـ تدریس دبیر مربوطه در منزل ،تهیۀ فیلم از تدریس و ارسال آن برای
دانشآموزان از طریق شبکۀ شاد
ب) رفع اشکاالت و ابهامات دانشآموزان؛ این مرحله به صورت حضوری
(یا ارتباط غیرحضوری و موردی دبیر با دانشآموزان نیازمند به یاری)
انجام خواهد شد.
ج) ارائۀ گزارش پژوهش :به صورت حضوری (در صورت شفاهی بودن
گزارش ها) یا غیرحضوری (در صورت مکتوب بودن آنها) بر اساس
راهنماییهای کتاب راهنمای معلم.
ـ تدریس مدرسان «  مدرسۀ تلویزیونی ایران» (شبکۀ آموزش) با تأکید
بر استفادۀ حداکثری از روشهای پیشنهاد شده در کتاب راهنمای معلم
(ص  ١٨٩تا  )١٩٦پایه هفتم و (ص 150تا  )157پایه هشتم
ـ تدریس در بسترهای آموزشی آنالین مورد تأیید دبیر مربوطه
ـ تدریس توسط دبیر مربوطه در منزل ،تهیه فیلم از تدریس و ارسال آن
برای دانشآموزان از طریق شبکۀ شاد با تأکید بر استفاده حداکثری از
روشهای پیشنهاد شده در کتاب راهنمای معلم (ص  ١٨٩تا  )١٩٦پایه
هفتم و (ص  150تا  )157پایه هشتم
ـ استفاده از روش پیشمطالعه و رفع ابهام و اشکال دانشآموزان ،هر درس
را مطالعه می کنند و پرسشها و ابهامهای خود را دربارۀ آن برای دبیر
میفرستند .سپس دبیر در قالب فایلهای تصویری یا صوتی ،به ابهامها
و پرسشها پاسخ و فایلها را در گروه دانشآموزان در شبکۀ شاد قرار
میدهد (یا به صالحدید خود در صورتی که ابهام یا پرسش ،فقط مختص
به یک نفر باشد و انتشار عمومی پاسخ آن به هر دلیل ،مناسب گروه نباشد،
بهصورت خصوصی به دانشآموز پاسخ میدهد).
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3ـ ارزشیابی

همانند شرایط عادی ،ارزش یابی این درس در شرایط وضعیت زرد نیز با تأکید بر ارزشیابی فرایندی
به صورت توأمان ،به عهدۀ معلم و دانشآموزان (خودارزشیابی) است .چگونگی ارزشیابی این درس با
برخی تعدیلها در جدول چگونگی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (ص  29کتاب راهنمای معلم) بدین
شرح پیشنهاد میشود:
ابزار

نوع ارزشیابی ارزشیاب

برگه های فعالیت و خودارزیابی در
دانشآموز
کتاب دانشآموز
مستمر
معلم

زمان انجام

نمره

در طول سال و پایان هر نیمسال

ـ

برگۀ ثبت مشاهدات

هر جلسه برای تعدادی از دانشآموزان

5

برگههای فعالیت و خودارزیابی کتاب
دانشآموز

دو بار در هر نیمسال تحصیلی

5

گزارش پروژۀ پژوهش

هنگام ارائۀ گزارش

5

آزمون آداب و مهارتهای زندگی

هر نیمسال تحصیلی

5

گفتنی است که دو شیوۀ «برگههای ثبت مشاهدات» و «برگههای فعالیت و خودارزیابی» به همۀ
محورهای محتوایی سهگانۀ کتاب مربوط میشوند؛ در  حالی  که ارزیابی «گزارش پروژۀ پژوهش» فقط
به محور «پژوهشگری» و «  آزمون آداب و مهارتهای زندگی» از همان محور محتوایی به عمل خواهد
آمد .بنابراین ،نباید هیچ آزمون نتیجهمحوری (چه کتبی و چه شفاهی) از دروس محور «پرورش تفکر»
نباید انجام شود.
برای توضیحات بیشتر دربارۀ اصول و مالحظات مهم در ارزشیابی این درس و همچنین ،معنا و چگونگی
انجام هر یک از ارزشیابیهای فوق و نمونبرگهای پیشنهادی ،به کتاب راهنمای معلم (صص 26ـ)34
مراجعه کنید.

4ـ رسانههای پشتیبان

شبکۀ رشد
از جمله جذابیت های این درس ،استفاده از برخی قطعات پویانمایی یا فیلم به عنوان بخشی از محتوای
درس برای انگیزش نیروی تفکر دانشآموزان است .این فیلمها بر روی شبکۀ رشد و همچنین ،سایت
گروه تفکر به آدرس « »http://darsiran.irدر دسترساند و نه تنها معلم ،بلکه والدین نیز میتوانند از
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آنها استفاده کنند .همچنین در سالهای گذشته ،برخی برنامههای آموزشی برای معلمان این درس
آماده شده که در شبکۀ رشد ،قابل دسترسی است.
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شبکۀ شاد
شبکۀ شاد بستر رسمی ارتباط غیرحضوری دانشآموزان و دبیر این درس خواهد بود و توضیحات تصویری
یا صوتی دبیر دربارۀ بخشهای مختلف محور محتوایی «آداب و مهارتهای زندگی» و نیز پاسخگویی
به پرسشها و ابهامات دانش آموزان دربارۀ محور «پژوهشگری» با استفاده از این ابزار ارتباطی انجام
میشود .همچنین می توان از این بستر برای به اشتراک گذاری قطعات فیلم مرتبط با دروس و ارائۀ
برخی توضیحات و راهنماییها به والدین دربارۀ کتاب تفکر و سبک زندگی استفاده کرد.
نرمافزار «آموزش پروژۀ پژوهشی»
این نرمافزار که به سفارش دفتر تکنولوژی آموزشی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی تهیه شده،
برنامهای خودآموز است که توضیحات الزم را در خصوص طرح پژوهشی و چگونگی و مراحل انجام آن
به مخاطب خود ارائه می کند .با توجه به خودآموز بودن این نرمافزار ،نه تنها دانشآموز ،بلکه دبیر و
والدین نیز میتوانند آگاهی بیشتری نسبت به پروژۀ پژوهشی و چگونگی انجام آن به دست بیاورند و
در مراحل مختلف ،به دانشآموز کمک کنند.
تلویزیون سراسری
مهم ترین اقدام مدرسۀ تلویزیونی ایران ،تدریس دروس محور تجویزی (الزامی) «آداب و مهارتهای
زندگی» (یعنی دروس بخش دوم و بخش چهارم از کتاب درسی) به کمک دبیران باسابقۀ این درس با
رعایت چارچوب محتوایی و استفاده از عوامل جذابیتبخش است .به عالوه ،ارائۀ آموزش دربارۀ چیستی
پروژۀ پژوهشی و چگونگی انجام آن و ذکر و بررسی نمونههایی از پروژههای پژوهشی که میتواند
برای دانش آموزان در این سن ،ملموس و معنادار باشد ،به تأمین بهتر اهداف مربوط به محور محتوایی
«پژوهشگری» در این کتاب کمک خواهد کرد.

  5ـ انتظارات از مخاطبان برنامه

معلم
ـ مرور دقیق بخشهای مهم کتاب راهنمای معلم ـ در دسترس از طریق «پایگاه کتاب درسی» به نشانی
( )http://chap.sch.irـ برای آشنایی بهتر با اهداف ،چارچوب محتوایی و موضوعی و اصول حاکم بر
مدیریت فرایند یاددهی ـ یادگیری این درس (هم نسبت به دروس مربوط به محور محتوایی «پرورش
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تفکر» که پیشنهاد شده است به صورت حضوری ارائه شوند و به همین دلیل ،معلم نیازمند اشراف کافی
روی اهداف و روش های تدریس آنهاست؛ و هم نسبت به دروس محور «آداب و مهارتهای زندگی»
و «پژوهشگری» که کام ً
ال حضوری نیستند و معلم باید آگاهی خوبی از اهداف و محتوا و مالحظات و
چالش های آنها داشته باشد تا بتواند هدایت و راهنمایی غیرحضوری مناسبی ارائه دهد).
ـ برنامهریزی برای توجیه مناسب والدین در خصوص اهداف این درس و ویژگیهای خاص سه محور
محتوایی آن .برای این کار از بخشهایی از کتاب راهنمای معلم ،بهویژه صفحات  ٣٧تا  ٤٨در پایه
هفتم و  40تا  51در پایه هشتم (روشهای یاددهی ـ یادگیری این درس و صالحیتهای مورد نیاز
برای مدیریت این فرایند) صفحات  ١٧٨تا  ١٨١در پایه هفتم و  135تا     138در پایه هشتم (ماهیت
آموزش آداب و مهارت های زندگی و نتایج و فواید این آموزش) و صفحات  188تا  ١٩٦در پایه هفتم
و  149تا  157در پایه هشتم (فرایند و روشهای یادگیری آداب و مهارتهای زندگی) به صالحدید
معلم و متناسب با شرایط میتوان استفاده کرد).
ـ ارتباط با دانشآموزان در مدت اجرای پروژۀ پژوهشی و حل مشکالت و ابهامات آنان با توجه به ترکیبی
بودن اجرای این محور محتوایی از درس
خانواده
ـ کسب آگاهی نسبت به اهداف و محورهای موضوعی ویژۀ کتاب تفکر و سبک زندگی (بهویژه محور
محتوایی «آداب و مهارتهای زندگی») و همراهی با دبیر برای بهبود و ارتقای فرایند آموزش.
ـ فراهم آوردن فرصت و فضای مناسب برای گفتوگو با دانشآموزان در محیط خانواده دربارۀ موضوعات
و محورهای مرتبط با کتاب
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محتوای سامانه ملی رشد

محتوای بارگذاری شده در دوره اول متوسط نظری بر سامانه آموزشی تربیتی رشد

ردیف
1

کد

عنوان

701

آموزش قرآن(هفتم)
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2

702

پیام های آسمانی(هفتم)

3

703

فارسی(هفتم)

4

704

آموزش مهارتهای نوشتاری(نگارش و انشاء)(-هفتم)

5

705

ریاضی(هفتم)

QR
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6

706

علوم تجربی(هفتم)

707

مطالعات اجتماعی(هفتم)

8

708

فرهنگ و هنر(هفتم)

9

709

عربی(هفتم)

710

انگلیسی(هفتم)

711

کتاب کار زبان انگلیسی(هفتم)

7

171

10

11

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

12

13

712

تفکر و سبک زندگی(هفتم)

713

تفکر و سبک زندگی(دختران)(-هفتم)

172

717

کار و فناوری(هفتم)

801

آموزش قرآن(هشتم)

16

802

پیام های آسمانی(هشتم)

17

803

فارسی(هشتم)

14

15

برنامة درسی
دورۀ اول متوسطه در
شرایط ویروس کووید 19

١٨

804

آموزش مهارتهای نوشتاری(هشتم)

805

ریاضی(هشتم)

806

علوم تجربی(هشتم)

807

مطالعات اجتماعی(هشتم)

٢٢

808

فرهنگ و هنر(هشتم)

٢٣

809

عربی(هشتم)

١٩

173

٢٠

٢١

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

٢٤

٢٥

810

انگلیسی(هشتم)

811

کتاب کار زبان انگلیسی(هشتم)
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812

تفکر و سبک زندگی(هشتم)

814

تفکر و سبک زندگی(پسران)(-هشتم)

٢٨

817

کار و فناوری(هشتم)

٢٩

901

آموزش قرآن(نهم)

٢٦

٢٧

برنامة درسی
دورۀ اول متوسطه در
شرایط ویروس کووید 19

٣٠

31

902

پیام های آسمانی(نهم)

903

فارسی(نهم)

904

آموزش مهارتهای نوشتاری(نهم)

905

ریاضی(نهم)

906

علوم تجربی(نهم)

907

مطالعات اجتماعی(نهم)
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32

33

34

35

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

36

37

908

فرهنگ وهنر(نهم)

909

عربی(نهم)
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38

39

40

41

910

انگلیسی(نهم)

911

کتاب کار زبان انگلیسی(نهم)

915

آمادگی دفاعی(نهم)

917

کار و فناوری(نهم)

