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به  کند  کمک  که  چیزی  هر  یقینًا 
این  شیوع  عدم  و  جامعه  سالمت 
بیماری، یک حسنه است؛ در نقطۀ 
به  مقابل، هر چیزی که کمک کند 
شیوع این بیماری، یک سیئه است. 
خدای متعال ما را موّظف کرده که 
نسبت به سالمت خودمان، سالمت 
احساس  مردم  سالمت  و  دیگران 
مسئولّیت کنیم؛ بنابراین توصیه این 
است که کاماًل رعایت مقّرراتی را که 
مسئولین برای ما مشّخص می کنند، 
برای خودمان فریضه و الزم بدانیم و 

عمل کنیم.

حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی 
1398/1٢/13
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سطح.دوم.یعنی.شرایط.تأمین.اهداف.برنامه.های.درسی.دچار.تغییر.می.شود..از.این.رو.محتواهای.

آموزشی.و.شیوه.سازماندهی.آنها.از.جمله.وسایل.تأمین.اهداف.اند.که.نیازمند.تغییرند؛.ولی.فوریت.و.

اضطرار.موقعیت.و.زمان.بر.بودن.طراحی.محتوا.امکان.تغییر.در.محتواهای.درسی.و.متناسب.سازی.آنها.

را.در.کوتاه.مدت.دشوار.می.سازد..به.همین.دلیل.در.این.زمان.کوتاه،.صرفاً.تنازل.کّمی.و.کاهش.حجم.

محتواهای.درسی.آن.هم.فقط.برای.وضعیت.قرمز.امکان.پذیر.است..پس.بنا.به.ضرورت،.بیشترین.تغییرات.
و.متناسب.سازی.ها.باید.در.چگونگی.آموزش.محتواهای.موجود.اتفاق.افتد.

در.شرایط.جدید،.هم.سویی.و.یگانگی.رسانه.های.آموزشی،.روش.های.یاددهی.ـ.یادگیری.و.ارزش.یابی.

.یادگیری.ضروری.خواهد.بود..زیرا.تداوم.روال.سابق.که.بر.فهم.های. به.عنوان.سه.عنصر.اساسی.یاددهیـ.

.یادگیری.استوار.بود،.نامقدور.می.شود؛.مگر.اینکه. چندگانه.و.تفکیکی.از.این.سه.عنصر.اساسی.یاددهیـ.

به.حداقل.های.نازلی.از.مطلوب.های.تربیت.و.یادگیری.بسنده.کنیم..از.این.رو.باید.تالش.کرد.تا.تغییرات.

الزم.در.این.سه.عنصر.اساسی.یاددهی.ـ.یادگیری.را.برای.متناسب.سازی.با.شرایط.آموزش.از.راه.دور.

شناسایی.کرد.و.داللت.های.آن.را.برای.تمامی.مخاطبان.برنامه.درسی.و.عوامل.مؤثر.در.امر.آموزش.و.
تربیت،.استنباط.و.استخراج.کرد.و.در.قالب.توصیه.های.آموزشی.و.تربیتی.ترویج.کرد..



1ـ1ـ تحول در استفاده از رسانه ها آموزشی
در.سال.های.نه.چندان.دور،.رسانه.ها.را.وسایل.کمک.آموزشی.سمعی.و.بصری.می.نامیدند.و.چه.بسا.
هنوز.کسانی.باشند.که.چنین.تصوری.از.رسانه.ها.دارند..رسانه.ها.برای.برقراری.ارتباط.مؤثر.در.امر.
یاددهی.ـ.یادگیری.الزم.و.ضروری.به.شمار.می.آیند..اکنون.رسانه.های.آموزشی.جزیی.تفکیک.ناپذیر.
از.فرایند.یاددهی.ـ.یادگیری.هستند..آنها.دیگر.وسایلی.در.حمایت.از.آموزش.نیستند،.بلکه.خود.نیز.
پیام.ها.و.محتواهای.آموزشی.و.تربیتی.محسوب.می.شوند.و.حتی.به.نسبت.های.متفاوتی.تأثیری.بیش.
از.آنچه.که.از.پیام.ها.و.محتواهای.آموزشی.به.تنهایی.انتظار.داریم،.بر.روی.افراد.می.گذارند..رسانه.به.
کلیۀ.امکاناتی.گفته.می.شود.که.می.توانند.شرایطی.را.به.وجود.آورند.که.تحت.آن.شرایط،.دانش.آموزان.
قادرند.اطالعات،.رفتار.و.مهارت.های.جدیدی.را.با.درک.کامل.به.دست.آورند..آنچه.مهم.است.این.است.
که.کدام.رسانه.ها.در.چه.شکلی.و.در.چه.زمانی.می.توانند.برای.ایجاد.بهترین.و.دست.اول.ترین.تجربه.ها.
مؤثر.واقع.شوند..تجارب.مختلف.و.گوناگون.نشان.داده.است.که.استفاده.از.رسانه.ها.در.میزان.یادگیری.
دانش.آموزان.اثر.می.گذارد.و.از.طرف.دیگر.از.طول.زمان.الزم.برای.آموزش.می.کاهد..شناخت.رسانه.ها.و.
چگونگی.کاربرد.هریک.از.آنها.از.مهم.ترین.عوامل.موفقیت.در.استفاده.و.بهره.گیری.صحیح.از.آنهاست..
البته.این.شناخت.باید.با.روش.های.یاددهی.ـ.یادگیری.همراه.باشد..آشنایی.با.انواع.رسانه.ها.راه.را.به.
سوی.بهره.برداری.ثمربخش.از.آنها.هموار.می.نماید..رسانه.های.آموزشی.ویژگی.های.متفاوتی.دارند.و.
این.وظیفۀ.معلم.است.تا.با.آگاهی.از.آنچه.که.در.دسترس.دارد،.نوع.یا.انواعی.را.که.متناسب.با.نیازها.و.

موقعیت.دانش.آموزان.اوست،.برگزیند.
این.دوران.را.باید.فرصت.آشنایی.کامل.با.رسانه.های.آموزشی.و.چگونگی.استفادۀ.کارآمد.از.آنها.دانست.
و.در.کنار.شناخت.و.کاربست.دقیق.روش.های.فعال.یاددهی.یادگیری.غنیمت.شمرد..به.ویژه.معلمان.و.

دبیران.ارجمند.نباید.این.فرصت.کم.نظیر.را.از.دست.بدهند.
در.شرایط.آموزش.از.راه.دور.ذیل.استفاده.از.رسانه.های.آموزشی،.فّناوری.های.ارتباطی.اهمیت.بیشتری.
می.یابند.و.توان.استفادۀ.بهتر.از.آنها.ضروری.تر.می.شود..ولی.در.شرایط.آموزش.از.راه.دور.فناوری.های.
ارتباطی.تنها.راه.ارتباط.معلم.و.دانش.آموز.و.دانش.آموزان.با.یکدیگرند.و.به.عبارتی.یاددهی.و.یادگیری.
بدون.این.نوع.رسانه.ها.امکان.پذیر.نیست..این.الزام.باعث.می.شود.تا.ما.نسبت.رسانه.و.آموزش.را.جّدی.

1ـ راهبردها و راهکارهای سه گانه



بگیریم.و.از.این.رهگذر.شناخت.عمیق.تری.به.دست.آوریم..البته.این.نسبت.پیش.از.این.نیز.صادق.بود.

ولی.برای.ما.آشکار.نشده.بود..عوامل.مؤثر.در.تربیت.باید.شناخت.فّناوری.های.ارتباطی.را.ذیل.رسانه.های.

آموزشی.معنا.و.جست.وجو.کنند.و.رسانه.های.آموزشی.را.نیز.همراه.روش.های.یاددهی.ـ.یادگیری.و.
ارزش.یابی.ذیل.معنای.تربیت.و.نظام.معنایی.آن.بازخوانی.و.باز.تغریف.کنند..

برای.شناخت.اجمالی،.انواع.فناوری.های.ارتباطی.در.جدول.زیر.خالصه.شده.است.

نوع ارتباط
بستر 

)پلتفرم(
سامانۀ 

پیشنهادی
سخت افزار 

مورد نیاز
امکاناتنرم افزار مورد نیاز

ان
زم

هم
ط 

رخ
ب

رایانه.و.کالساینترنت
تلفن.همراه

 Sky room, adobe

 connect, big

 bluebutton & Web

conference

دوطرفه/. تعامل. و. ارتفاط. ایجاد. کاربران/. پیام.بین. تبادل.

اشتراک.گذاری.منابع.و.اطالعات/.مرور.و.ارزیابی.مطالب.آموزشی/.

بحث.گروهی/.مشاهدۀ.فیلم.و.فایل.صوتی.به.صورت.برخط/.
مدیریت.حضور.و.غیاب.کاربران/.وجود.راهنما.برای.به.کارگیری

رایانه.و.جلساتاینترنت
تلفن.همراه

 Skype, WhatsApp,

 video chat &

instagram

تبادل.پیام.بین.کاربران/.اشتراک.گذاری.منابع.و.اطالعات/.

مرور.و.ارزیابی.مطالب.آموزشی/.بحث.گروهی/.مشاهدۀ.

فیلم.و.فایل.صوتی.به.صورت.برخط/.روزرسانی.محتوا/.وجود.
راهنما.برای.به.کارگیری

گفت.وگوی.اینترنت
متنی

رایانه.و.
تلفن.همراه

Chat room./تبادل.پیام.بین.کاربران/.ایجاد.ارتفاط.و.تعامل.دوطرفه
پرسش.و.پاسخ.بین.کاربران/.وجود.راهنما.برای.به.کارگیری

ان
زم

هم
یر

ط غ
رخ

رایانه.و.CMSاینترنتب
تلفن.همراه

شبکه.های.آموزشی.مانند.
رشد،.آپارات.و.پادکست.
و.تلویزیون.اینترنتی.

امکان.جست.وجوی.ساده.و.پیشرفته.روی.محتوا/.امکان.

امکان. کاربر/. برای. وقایع.سیستم. ثبت.و.مشاهدۀ.کلیه.

تبادل،.و.انتشار.و.انتقال.انواع.محتوا.)صوت،.تصویر،.متن.و.

چندرسانه.ای(/.بهره.مندی.کلیه.فراگیران.از.منابع.و.مدرسان.
به.صورت.یکسان/.وجود.راهنما.برای.به.کارگیری
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
معاونت برنامه ریزی درسی و تولید بسته های تربیت و یادگیری
دفتر  برنامه ریزی  درسی  و  تولید بسته های تربیت و یادگیری

آموزش عمومی و متوسطه نظری

ان
زم

هم
یر

ط غ
رخ

ب

& LMS اینترنت

LCMS
رایانه.و.

تلفن.همراه

Moodle.قابلیت.تطبیق.سرعت.پخش.با.پهنای.باند.اینترنت/.نمایش
موقعیت.کاربر.در.نقشۀ.آموزشی.سامانه./.استفاده.از.تقویم.
امکان. کاربران/. غیاب. و. مدیریت.حضور. امکان. شمسی/.
جست.وجوی.ساده.و.پیشرفته.بر.روی.محتوا/.قابلیت.ایجاد.
ارتباط.و.تعامل.دوطرفه/.امکان.انجام.فعالیت.های.یادگیری.
به.صورت.گروهی.و.مشارکتی/.امکان.ثبت.و.مشاهدۀ.کلیۀ.
وقایع.سیستم.برای.کاربر/.امکان.تبادل،.انتشار.و.انتقال.انواع.
محتوا.)صوت،.تصویر،.متن.و.چندرسانه.ای(/.امکان.احراز.هویت.
کاربران/.امکان.دسترسی.از.طریق.پنل.های.کاربری.متفاوت.و.

سطوح.دسترسی.متنوع/.وجود.راهنما.برای.به.کارگیری.

شبکه.های.اینترنت
اجتماعی

رایانه.و.
تلفن.همراه

.امکان.تبادل،.انتشار.و.انتقال.انواع.محتوا.)صوت،.تصویر،.متن.شاد
و.چندرسانه.ای(/.تبادل.پیام.بین.کاربران/.اشتراک.گذاری.منابع.
و.اطالعات/.مرور.و.ارزیابی.مطالب.آموزشی/.بحث.و.گفت.وگو/.
مشاهدۀ.فیلم.و.فایل.صوتی.به.صورت.برخط/.مدیریت.حضور.

و.غیاب.کاربران/.وجود.راهنما.برای.به.کارگیری

گفت.وگوی.اینترنت
متنی

رایانه.و.
تلفن.همراه

Forum & email.تبادل.با.محتواهای.متنی/.پیگیری.پیشرفت.دانش.آموزان
/.قابلیت.ذخیره.سازی.و.استفاده.از.مطالب.در.هر.زمان.و.

به.صورت.نامحدود/.وجود.راهنما.برای.به.کارگیری

نرم.افزارهای.اینترنت
کاربردی

رایانه.و.
تلفن.همراه

 Duolingo & Oxin

channel.و.بازی.های.

Persian.آموزشی

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.به.کارگیری

رایانه.و.IOTاینترنت
تلفن.همراه

 Navigation & smart

devices
انتقال.اطالعات.و.محتوا

ن 
زما

هم
ط 

 خ
ون

بر

امواج.
رادیویی

انتشار.
سیگنال.
ویدیویی

ضبط.و.ذخیره.سازی.محتوای.صوتی.و.تصویری/.انتشار.شبکه.آموزش.تلویزیون
پیام.به.صورت.گروهی.برای.مخاطبان.خاص.یا.عام/.قدرت.
بزرگ.نمایی.و.توانایی.پخش.تصاویر.به.صورت.سه.بعدی.با.
استفاده.از.عینک.های.پالریزه/.دسترسی.سریع.و.آسان.به.
آرشیو.برنامه.ها/.امکان.سفارش.سازی/.تعامل.یک.سویه.یا.

دوسویه.به.مخاطبان/.وجود.راهنما.برای.به.کارگیری.

امواج.
رادیویی

انتشار.
سیگنال.
صوتی

ضبط.و.ذخیره.سازی.محتوای.صوتی.و.تصویری/دسترسی.کانال.های.رادیوییرادیو
به.صورت. پیام. برنامه.ها/انتشار. آرشیو. به. آسان. و. سریع.
گروهی.برای.مخاطبان.خاص.یا.عام/.تعامل.یک.سویه.یا.

دوسویه.به.مخاطبان/.وجود.راهنما.برای.به.کارگیری
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برنامة درسی
 دورۀ دوم متوسطه نظری در
 شرایط ویروس کووید 19

ان
زم

هم
یر

ط غ
 خ

ون
شبکۀ.غیرالکترونیکیبر

پستی
وسایل.
نقلیه.

پست.پیشتاز،.سفارشی.
و…

بازیابی.اطالعات.مرسوالت/.انتشار.وارسال.اطالعات.به.صورت.
فردی.یا.گروهی/.وجود.راهنما.برای.به.کارگیری

نرم.افزارهای.الکترونیکی
آموزشی

رایانه.و.
تلفن.همراه

انواع.دیکشنری.و.دایرۀ.
المعارف،.نرم.افزارهای.

آموزشی

امکان.تمرین.و.تکرار.و.به.کارگیری.مجدد/.ذخیره.سازی.و.

بازیابی.اطالعات/.امکان.برقراری.تعامل.با.مخاطب/.وجود.
راهنما.برای.به.کارگیری

برخی.از.کاربردهای.فّناوری.های.اطالعات.و.ارتباطات.در.آموزش.و.یادگیری.به.این.شرح.اند:
ـ.اینترنت.مانند.دیگر.راه.های.ارتباطی،.راه.را.برای.انتقال.و.دیگر.تعامالت.فرهنگی.و.اجتماعی.نمی.بندد،.
بلکه.یادگیرندگان..هنگام.حضور.در.شبکه.های.اینترنتی،.کوله.باری.از.تجربه.های.فرهنگی،.علمی.و.

اجتماعی.را.به.همراه.می.آورند.
ـ.فناوری.های.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.می.آورند.)کم.کردن.فاصله.ها.از.نظر.زمان.و.
مکان(..در.شرایط.کنونی.و.در.آینده،.عالوه.بر.چاپ.و.ارتباطات.صوتی.و.تصویری،.نظام.های.نوین.اطالع.

رسانی،.دسترسی.و.استفاده.از.انواع.داده.ها.در.حجم.باال.و.سرعت.بسیار.فراهم.کرده.است.
ـ.کمک.به.ایجاد.کتابخانه.های.دیجیتال.و.قابل.دسترس.کردن.آن.خارج.از.محدودیت.های.زمانی.و.
مکانی،.در.عمل.امکان.بزرگی.را.پیش.روی.مدارس،.دانشگاه.ها،.یادگیرندگان.و.معلمان.قرار.داده.است.
ـ.شبکه.های.نوین.اطالعاتی،.زمینه.ها.و.گزینه.های.بیشتری.در.زمینۀ.خدمات.علمی،.آموزشی.و.پژوهشی.
برای.یادگیرندگان.به.وجود.آورده.اند.و.از.این.طریق،.چشم.انداز.واقع.بینانه.تری.برای.رونق.بخشیدن،.

جذاب.تر.کردن.و.متنوع.کردن.آموزش.و.یادگیری.فراهم.آمده.است
ـ.دایرة.المعارف.های.الکترونیکی.و.وب.سایت.های.علمی،.آموزشی.و.پژوهشی.از.جمله.منابعی.هستند.
که.می.توانند.هم.برای.معلم.و.هم.برای.یادگیرنده.یک.فرصت.ذی.قیمت.در.جهت.غنا.بخشیدن.به.
اطالعات.علمی.آنان.باشند..امروزه.میلیون.ها.نفر.از.دانش.آموزان.و.دانشجویان،.بخشی.از.دانش.و.یافته.ها.
و.آموخته.های.خود.را.از.طریق.مراجعه.به.سایت.ها.به.دست.می.آورند.و.از.این.طریق.با.دیگر.معلمان.و.

استادان.و.منابع.علمی.جهان.تبادل.اطالعات.دارند.
ـ.فّناوری.های.اطالعات.و.ارتباطات.وسیله.ای.برای.دسترسی.و.افزایش.سواد.معلمان.خارج.از.ساختارهای.
آکادمیک.و.محیط.درسی.شده.است.و.معلومات.حرفه.ای.بسیاری.به.دست.اندرکاران.مدارس.هدیه.می.کند.
ـ.ایجاد.شبکه.های.درون.مدرسه.ای.موجب.در.دسترس.شدن.منابع.علمی.به.صورت.رایگان،.تشویق.
به.مشارکت.در.فرآیند.یادگیری.و.ارتقای.سطح.خدمات.آموزش.و.پژوهش.در.مدرسه.و.تعامل.و.ارتباط.

دانش.آموزان.با.تک.تک.معلمان.و.مربیان.می.شود.
ـ.فّناوری.های.اطالعات.و.ارتباطات.یکی.از.زمینه.ها.و.عوامل.مهم.توسعه.و.بهبود.رابطۀ.میان.مدرسه،.
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خانواده.و.دانش.آموزان.به.شمار.می.روند.و.نویدبخش.پیوند.بیشتر.و.همکاری.متقابل.این.سه.رکن.در.
آموزش.و.پژوهش.هستند..)ابراهیم.آبادی..١٣89:75(

در.شرایط.عالم.گیری.ویروس.کووید.١9.دانش.آموزان.و.معلمان.فرصت.هایی.برای.آموزش.از.راه.دور.

و.یادگیری.از.راه.دور.در.اختیار.دارند..یادگیری.از.راه.دور.به.دانش.آموزان.این.امکان.را.می.دهد.که.

دستورالعمل.معلم.خود.را.در.خارج.از.کالس.فیزیکی.ادامه.دهند.و.دور.از.هم.ساالنشان.آن.را.دنبال.

کنند..دوره.های.نوین.آموزش.از.راه.دور.از.نظام.های.مبتنی.بر.وب.استفاده.می.کنند.که.شامل.مطالب.و.

مواد.خواندنی.دیجیتالی،.پادکست.ها.)جلسات.ضبط.شده.برای.گوش.دادن.یا.مشاهده.در.اوقات.فراغت.

دانش.آموزان.است(،.نامه.های.الکترونیکی،.انجمن.های.بحث.و.گفت.وگو،.اتاق.های.گپ.زدن).در.فضای.

مجازی(،.و.قابلیت.آزمون.گرفتن.در.کالس.های.مجازی.)شبیه.سازی.رایانه.ای(.است..با.این.که.اکثر.

سیستم.ها.معموالً.ناهمزمان.هستند.و.به.دانش.آموزان،.هر.زمان.که.بخواهند،.امکان.دسترسی.به.اکثر.

ویژگی.ها.را.می.دهند،.از.فّناوری.های.همزمان،.شامل.فیلم.زنده،.نوار.صوتی،.و.دسترسی.به.مستندات.

الکترونیکی.به.اشتراک.گذاشته.شده.در.زمان.های.تعیین.شده،.نیز.استفاده.می.شود..یادگیری.تحت.این.

شرایط.را.می.توان.یادگیری.مبتنی.بر.فناوری.پیشرفته.نامید..هدف.از.یادگیری.مبتنی.بر.فناوری.پیشرفته،.

.فنی.است.که.در.عمل.یادگیری.برای.یک.فرد.به.روشی.مستقل.از.زمان. فراهم.کردن.نوآوری.اجتماعیـ.

و.مکان.یادگیری.و.پیشرفت.یادگیری.می.باشد.که.باعث.افزایش.کارآیی.و.اثربخشی.یادگیری.می.شود..

بنابراین،.یادگیری.مبتنی.بر.فّناوری.پیشرفته.را.می.توان.نوعی.از.یادگیری.دانست.که.ابزارهای.فّناوری.

پیشرفته.پشتیبان.آن.محسوب.می.شوند..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.دوره.های.از.راه.دور.یا.مکاتبه.ای.استفاده.

می.شود.که.از.طریق.اینترنت.ارائه.می.شوند..این.موضوع.یک.تغییر.عظیم.در.نظام.آموزش.ایجاد.می.کند.

و.برای.هر.کس.که.می.خواهد.چیزی.یاد.بگیرد،.فرصت.های.بزرگی.را.فراهم.می.کند،.و.راهی.را.که.ما.

در.سراسر.جهان،.از.طریق.آن.دانش.را.به.دانش.آموزان.ارائه.و.منتقل.می.کنیم،.تغییر.داده.است.)نورمن،.

٢٠١6(.می.توان.گفت.استفادۀ.ایمن،.اخالقی،.مسئوالنه.و.آگاهانه.از.فّناوری.از.لوازم.ضروری.زندگی.

در.جامعۀ.امروزی.است.که.طیف.وسیعی.از.مهارت.ها.و.سوادهایی.همچون،.سالمتی.و.ایمنی.اینترنت،.
حریم.خصوصی.و.امنیت،.مهارت.های.ارتباطی.و.تعامل.سواد.اطالعاتی.را.شامل.می.شود.

در.محیط.های.یادگیری.غنی.شده.با.فّناوری،.یادگیری.با.دانش.پیوند.می.خورد..فرایندی.است.که.طی.

آن.یادگیرنده.از.درک.منابع.دانش.و.فهم.ساختار.دانش.مرتبط.با.یادگیری.شروع.می.کند.و.به.تدریج.

در.محتوای.دانش.کلیدی.به.خبرگی.می.رسد،.به.طوری.که.می.تواند.بر.کل.دانش.آموخته.شده.در.دورۀ.

زمانی.مشخص،.به.مهارت.و.تسلط.برسد..)هوانگ،.و.همکاران،.٢٠١٣(..امروزه.دانش.آموزان.زیادی.در.سن.

نوجوانی.و.جوانی.به.فّناوری.دسترسی.دارند..برای.حفظ.سالمتی.و.امنیت.دانش.آموزان،.برای.آنها.مهم.

است.که.نحوه.استفاده.از.فّناوری.با.مسئولیت.پذیری.را.بیاموزند..در.زمانی.که.کالس.درس.در.مدرسه.
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برگزار.نمی.شود.می.توانیم.در.کنار.یادگیری.مدرسه.ای،.استفادۀ.متعهدانه.و.مسئوالنه.از.فّناوری.های.
ارتباطی.را.آموزش.دهیم.و.تمرین.کنیم..

1ـ2ـ تحول در روش های یاددهی ـ یادگیری
در.سنت.آموزشی.رایج،.استفاده.از.روش.های.فّعال.یاددهی.ـ.یادگیری.با.بسنده.کردن.به.حداقل.ها،.
یک.توصیۀ.آموزشی.صرف.تلقی.می.شد،.ولی.با.تغییر.شرایط.آشکار.شد.که.استفاده.از.روش.های.فّعال.
.یادگیری.امری.واجب.و.ضرورتی.اجتناب.ناپذیر.است،.زیرا.در.این.شرایط.سایر.روش.ها.اثربخش. یاددهیـ.

و.کارآمد.نیستند.
1ـ٢ـ1ـ روش های یاددهی ـ یادگیری فّعال

یادگیری.فّعال،.روشی.است.که.در.آن.دانش.آموزان.به.طور.فّعال.در.فرایند.یادگیری.درگیر.می.شوند؛.بسته.

به.درگیری.دانش.آموز،.یادگیری.فعال.سطوح.مختلفی.دارد..هر.روش.آموزشی.که.دانش.آموزان.را.در.فرایند.

یادگیری.درگیر.می.کند،.یادگیری.فّعال.محسوب.می.شود..به.طور.خالصه،.یادگیری.فّعال،.فرصتی.فراهم.

می.کند.تا.دانش.آموزان.فعالیت.های.یادگیری.معنادار.انجام.دهند.و.در.مورد.آنچه.انجام.می.دهند،.فکر.

کنند..به.عبارتی.در.یادگیری.فّعال.دانش.آموز.فرصت.و.توان.مدیریت.یادگیری.خود.را.به.دست.می.آورد..از.

موانع.یادگیری.فّعال.می.توان.به.الگوهای.برنامه.ریزی.برنامه.ریزان.و.سنت.های.آموزشی.معلمان.و.سبک.های.
یادگیری.دانش.آموزان.که.البته.به.یکدیگر.وابسته.اند،.اشاره.کرد.

روش.های.فّعال.به.ویژه.بر.این.اصل.اتکا.می.کنند.که.یادگیری.فعالیتی.است.که.از.دانش.آموز.سر.می.زند؛.

یعنی.دانش.آموز.یادگیرنده.است.و.ادراکات.جدید.خود.را.برای.همخوان.کردن.آنها.با.ساخت.های.شناختی.

فعلی.تغییر.می.دهد.و.با.این.فرایند.یادگیری.برای.او.امری.معنادار.می.شود..یادگیری.معنادار.مبتنی.بر.

مهارت.های.تفکر.همانند.تحقیق،.مباحثه.و.استدالل.منطقی.است.و.مهم.تر.از.آن.در.سطحی.متفاوت.

و.مبتنی.بر.مهارت.های.فراشناختی.امکان.پذیر.می.شود.و.از.این.رو.فرایندی.خودگردان،.خودفرمان،.
خودنظم.جو.و.خود.راهبر.است.

اّما.یادگیرنده.شدن.دانش.آموز.امری.تعاملی.است.و.گفت.و.شنود.درونی.دانش.آموز.جز.در.بستری.

تعاملی.توسعه.نمی.یابد،.از.این.رو.عمدۀ.روش.های.فّعال.یادگیری.به.یادگیری.تعاملی.توجه.ویژه.دارند،.

به.عبارت.دیگر.دانش.آموزان.در.روش.های.تعاملی،.روش.های.یادگرفتن.را.نیز.می.آموزند..یادگیری.مبتنی.

بر.همیاری.از.یادگیری.های.انفرادی.و.رقابتی.برترند،.مهارت.های.مهم.زندگی.نظیر.سخن.گفتن،.گوش.

دادن،.استدالل،.و.حل.مسئله.از.طریق.تجارب.تعاملی.امکان.پذیر.می.شوند،.اعتماد.به.نفس.دانش.آموزان.

در.روش.های.تعاملی.افزوده.می.شود.و.انگیزش.و.رضایت.درونی.آنها.در.تعامل.با.دیگران.بیشتر.می.شود.

و.از.مشوق.های.معلم.بی.نیاز.می.شوند،.پذیرش.اجتماعی.آنها.را.می.افزاید.و.استفاده.از.گروه.های.کوچک.
به.دوست.داشتن.سایر.دانش.آموزان،.معلم.و.مدرسه.می.انجامد.
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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(.ابعاد.اساسی.روش.های.فّعال.یادگیری.را.شکل.می.دهند..اکنون.باید.دید.در.
شرایط.آموزش.غیرحضوری.با.این.دو.وجه.چگونه.برخورد.کنیم.

شاید.روش.های.تعاملی.تا.حدودی.دچار.قبض.می.شوند؛.ولی.این.امر.هرگز.به.معنای.عدم.امکان.استفاده.

از.این.روش.ها.نیست.و.حتی.المقدور.باید.تعامل.دانش.آموزان.با.اعضای.خانواده،.تعامل.دانش.آموزان.با.

یکدیگر.و.تعامل.آنان.با.معلم.و.اولیای.مدرسه.را.مورد.مداقه.و.توجه.جدی.قرار.داد.و.برای.آن.برنامه.ریزی.
کرد.و.با.اهتمام.کامل.برای.اجرای.آن.اقدام.کرد.

فهرستی.از.روش.های.یاددهی.ـ.یادگیری.فّعال.به.این.شرح.است.که.البته.هر.کسی.بر.اساس.بضاعت.

خود.باید.تشخیص.دهد.که.کدام.یک.از.این.روش.ها.برای.آموزش.از.راه.دور.قابل.اجرا.و.اثربخش.است.که.

گفته.اند.کار.معلم.در.استفاده.از.روش.های.مختلف.تدریس.همچون.کار.نقاش.در.استفاده.از.رنگ.هاست..

همان.طور.که.یک.نقاش.برای.ترسیم.و.خلق.یک.تابلوی.نقاشی.از.رنگ.های.مختلف.استفاده.می.کند.و.

هرگاه.الزم.باشد.آنها.را.در.هم.می.آمیزد.تا.اثر.هنری.خود.را.به.بهترین.شکل.به.وجود.آورد،.یک.معلم.

نیز.هنگام.ارائۀ.درس،.با.تشخیص.موقعیت،.روش.ها.و.فنون.مناسب.را.انتخاب.می.کند..ذکر.این.نکته.
.یادگیری.برای.کاربست.در.آموزش.از.راه.دور.قابلیت.هایی.دارند. مهم.است.که.روش.های.فّعال.یاددهیـ.
 یادگیری معکوس) وارون(: این.راهبرد،.یادگیری.را.به.دانش.آموز.می.سپارد.و.به.معلم.این.امکان.را.
می.دهد.که.یادگیری.تک.تک.دانش.آموزان.را.با.توجه.به.نیازهای.فردی.آنها.تسهیل.کند..این.روش.از.دو.
جزء.تشکیل.شده.است؛.فعالیت.های.یادگیری.و.تعامل.گروهی.در.کالس.درس.و.آموزش.انفرادی.خارج.از.
کالس..در.یادگیری.معکوس.استفاده.از.تدریس.و.ارائه.معلم.به.خانه.و.قبل.از.کالس.درس.منتقل.می.شود.
و.بخشی.از.فعالیت.های.دانش.آموزان.که.معموالً.بعد.از.کالس.درس.و.در.خانه.انجام.می.شد،.به.کالس.

درس.منتقل.می.شود..
 پروژه:.یادگیری.مبتنی.بر.پروژه.در.زمینه.مسائل.معتبر.صورت.می.گیرد،.در.طول.زمان.ادامه.دارد،.
و.دانش.بسیاری.را.از.موضوعات.مختلف.به.ارمغان.می.آورد..یادگیری.مبتنی.بر.پروژه،.اگر.به.درستی.
پیاده.سازی.و.پشتیبانی.شود،.به.دانش.آموزان.کمک.می.کند.تا.مهارت.های.قرن.بیست.و.یکم.از.جمله.
خالقیت،.همکاری،.و.رهبری.و.درگیر.شدن.آنها.را.در.مشکالت.پیچیدۀ.جهان.ُرشد.و.توسعه.دهند،.

به.طوری.که.به.آنها.کمک.کند.انتظارات.تفکر.نقادانه.را.برآورده.کنند.
 اکتشافی:.یادگیری.اکتشافی.فرایندی.است.که.دانش.آموز.با.راهنمایی.معلم،.اصل.یا.قانونی.را.کشف.
و.مسئله.ای.را.حل.می.کند..در.این.روش.معلم.با.طرح.سؤاالت.مناسب،.جواب.های.نادرست.دانش.آموزان.
را.به.سمت.جواب.های.درست.هدایت.می.کند..معلم.باید.کالس.را.در.جهت.صحیح.و.مسیر.معینی.حفظ.

کند؛.به.طوری.که.از.حالت.کاوش.و.پویایی.دانش.آموزان.کاسته.نشود..
 همیاری یا یادگیری مشارکتی:.این.روش.استفادۀ.آموزشی.از.گروه.های.کوچک.است،..به.طوری.
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که.دانش.آموزان.با.هم.کار.کنند.و.یادگیری.خودشان.و.یکدیگر.را.به.حداکثر.برسانند..در.موقعیت.های.

یادگیری.مشارکتی.یک.وجه.مهم.وجود.دارد.و.آن.هم.وابستگی.مثبت.بین.دانش.آموزان.برای.دستیابی.

به.هدف.است؛.دانش.آموزان.درک.می.کنند.که.اگر.و.فقط.اگر.دیگران.بتوانند.به.اهداف.یادگیری.خود.
برسند،.آنها.نیز.به.اهدافشان.می.رسند.

 گروه های کوچک:.در.این.روش.دانش.آموزان.کالس.به.گروه.های.کوچک.تقسیم.می.شوند.و.هریک.

مستقاًل.به.فعالیت.یادگیری.می.پردازند..در.چنین.موقعیتی.معلم.انتقال.دهندۀ.دانش.نیست،.بلکه.نقش.

هماهنگ.کنندۀ.فعالیت.ها.را.برعهده.دارد..در.گروه.های.کوچک.هر.یک.از.دانش.آموزان.می.توانند.نقش.

فعالی.بپذیرند..گروه.های.کوچک.به.شکل.های.مختلفی.می.توانند.فعالیت.کنند..به.عنوان.مثال،.همۀ.

گروه.ها.می.توانند.فعالیت.مشترکی.داشته.باشند.و.یا.اینکه.هر.گروهی.فعالیت.ویژه.ای.را،.متفاوت.از.
سایر.گروه.ها.انجام.دهد.

 مطالعه مستقل )انفرادی(:.این.یادگیری.فرآیندی.است.که.جنبۀ.انفرادی.دارد.و.در.درون.فرد.انجام.

می.شود..معموالً.نتایج.یادگیری.را.با.تغییراتی.که.در.رفتار.انسان.به.وجود.می.آید.اندازه.گیری.می.کنند..

علیرغم.این.حقیقت.که.یادگیری.امری.است.فردی،.بسیاری.از.موقعیت.ها.که.در.مدرسه.تدارک.دیده.
می.شود،.بیشتر.متوجه.گروه.است.تا.فرد.

 کنفرانس یا تدریس به دیگران:.این.روش.بر.این.اساس.مبتنی.است.که.عمیق.ترین.سطح.فهم،.

زمانی.اتفاق.می.افتد.که.بخواهیم.چیزی.را.که.می.دانیم،.به.دیگران.اموزش.دهیم..تقویت.راهبری.

دانش.آموزان.با.واگذاری.تدریس.برخی.از.درس.ها.به.آنها.و.گماشتن.آنها.به.عنوان.هدایت.کننده.بحث.ها.
و.تعیین.تکالیف.مشارکتی.و.....از.اهداف.این.روش.است.

 فن تمرین:.تمرین،.یکی.از.فنونی.است.که.از.دیرباز.در.امر.آموختن.به.کار.می.رفته.است..امروزه.که.

هدف.های.آموزشی.و.تربیتی.در.قالب.شایستگی.ها.ارائه.می.گردد،.مسئولیت.معلم.در.دادن.تمرین های.
مناسب.به.دانش.آموزان.خطیرتر.است..

 پرسش و پاسخ:.این.روش.فنی.است.که.می.تواند.در.تمام.روش.های.تدریس.و.فعالیت.های.آموزشی.

به.کار.رود..به.ویژه،.هنگامی.که.معلم.می.خواهد.دانش.آموز.را.به.تفکر.دربارۀ.مفهومی.جدید.یا.بیان.مطلبی.

که.آموخته.شده.است،.تشویق.کند..این.فن،.ممکن.است.برای.مرور.کردن.مطالبی.که.قباًل.تدریس.شده.
است،.مفید.باشد.یا.وسیلۀ.مناسبی.برای.ارزش.یابی.میزان.درک.دانش.آموز.از.مفاهیم.مورد.نظر.باشد..
 حل مسئله:.»حل.مسئله«.فرآیندی.است.برای.کشف.توالی.و.ترتیب.صحیح.راه.هایی.که.به.یک.
هدف.یا.یک.راه.حل.منتهی.می.شود..در.موقعیتی.که.انسان.با.مسئله.ای.روبه.رو.می.شود.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.راه.حل.و.پاسخی.که.پیش.از.آن.برای.انسان.

ناشناس.بوده.است..



24

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
معاونت برنامه ریزی درسی و تولید بسته های تربیت و یادگیری
دفتر  برنامه ریزی  درسی  و  تولید بسته های تربیت و یادگیری

آموزش عمومی و متوسطه نظری

 مباحثه:.یکی.از.کهن.ترین.روش.هایی.است.که.در.طول.تاریخ.تعلیم.و.تربیت.به.کار.رفته.است.روش.
سقراطی.مشهورترین.آنهاست..صورت.های.دیگر.آن.به.این.شرح.است..بحثی که معلم آن را هدایت 

می کند،.بحث آزاد.و.بحث گروهی..
.بحث گروهی:.گفت.وگویی.است.سنجیده.و.منظم.دربارۀ.موضوعی.که.مورد.عالقۀ.مشترک.افراد.
شرکت.کننده.می.باشد..قاعدتاً.بحث.گروهی.را.یک.نفر.به.نام.رهبر.گروه.اداره.می.کند..بحث.گروهی.
روشی.است.که.به.افراد.فرصت.می.دهد.تا.نظرات،.عقاید.و.تجربیات.خود.را.با.دیگران.در.میان.بگذارند..
.گردش علمی یا فعالیت تجربی خارج از کالس:.گردش.علمی.کاری.است.عملی.که.بیرون.از.
کالس،.آزمایشگاه.یا.کتابخانه.صورت.می.گیرد.و.شامل.مطالعات.مستقیم.و.دست.اول.دربارۀ.یک.مسئله،.

جمع.آوری.اطالعات.از.طریق.مشاهده،.پرسش.نامه،.مصاحبه،.اندازه.گیری،.نمونه.برداری.و.....است..

1ـ٢ـ٢ـ روش های یاددهی ـ یادگیری مبتنی بر فراشناخت )چگونه.روش.های.فّعال.یاددهی.
یادگیری.را.ارتقا.دهیم؟(

ارائۀ.آموزش.به.صورت. بدون.شک.در.شرایطی.که.اجتماع.یادگیری.در.مدرسه.شکل.نمی.گیرد.و.

غیرحضوری.است.توجه.به.رشد.و.توسعۀ.مهارت.های.فراشناختی.برای.شکل.دادن.به.یادگیری.فّعال،.

ضرورتی.انکارناپذیر.است..به.عبارت.دیگر.تنها.از.این.مسیر.است.که.می.توان.امیدوار.بود.که.آموزش.

در.خانه.به.معنای.توقف.تربیت.مدرسه.ای.نباشد..آنچه.می.تواند.مسیر.تحقق.اهداف.تربیتی.را.به.شیوۀ.

قاطع.پیش.بینی.پذیر.سازد،.همین.اتکای.به.مهارت.های.فراشناختی.است..چه.بسا.تربیت.مدرسه.ای.

ما.تاکنون.نتوانسته.باشد.مهارت.های.فراشناختی.را.برای.یادگیری.فعال.در.دانش.آموزان.ایجاد.کند.

و.در.این.شرایط.همۀ.عوامل.مؤثر.در.تربیت.باید.همۀ.هم.و.غم.خود.را.برای.توسعۀ.این.مهارت.ها.و.

شکل..دادن.به.یادگیری.فّعال.به.کارگیرند..به.عبارت.دیگر.مسیر.درست.مداخله.و.مشارکت.خانواده.ها،.

دبیران.و.مدیران.مدرسه،.کمک.به.توسعه.مهارت.های.فراشناختی.است..شاید.چنین.به.نظر.برسد.که.

وقتی.تربیت.مدرسه.ای.در.شرایط.آموزش.چهره.به.چهره.نتواند.چنین.مهارت.هایی.را.فراهم.کند،.آیا.

مطالبۀ.این.نقش.از.آنان.در.شرایط.مجازی.امری.بی.جا.و.تکلیف.ماالیطاق.نیست..پاسخ.این.است.که.

تفاوت.قضیه.اتفاقاً.در.همین.شرایط.جدید.است..از.آنجا.که.دسترسی.مستقیم.دانش.آموز.و.معلم.و.

مدرسه.به.یکدیگر.با.موانعی.مواجه.شده.است،.فرصتی.فراهم.می.گردد.تا.دانش.آموزان.خود.به.این.نتجه.

برسند.که.برخی.از.مسئولیت.های.یادگیری.را.خود.به.دوش.بگیرند.و.معلمان.نیز.از.انتقال.بسیاری.از.

آموخته.ها.به.دانش.آموزان.خودداری.کنند..به.عبارتی.در.سنت.های.آموزشی.سابق،.مدیریت.یادگیری.

در.اختیار.معلم.بود.و.اینک.با.پرورش.مهارت.های.فراشناختی.مدیریت.یادگیری.توسط.دانش.آموز.انجام.

می.شود...عمدۀ.مهارت.های.فراشناختی.عبارت.اند.از:.خود.ـ.برنامه.ریزی.)plan.ـ self(.خود.ـ.نظارتی.
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.)self ـ .reflection(.بازاندیشی. ـ self(.خودـ. .assessment(.ارزشیابی. ـ.self(.خودـ. .monitoring(
.)self ـ.regulation(.و.خود.ـ.تنظیمی

فراشناخت.عبارت.است.از.آگاهی.فرد.بر.نظام.شناختی.خود.و.کنترل.و.هدایت.آن..اگر.شناخت.و.تفکر.

را.مترادف.بگیریم..»فراشناخت«.آگاهی.بر.جریان.تفکر.و.کنترل.و.هدایت.آن.خواهد.بود..اگر.شناخت.

شامل.دریافت،.پردازش،.نگهداری.و.انتقال.اطالعات.است،.فراشناخت.فعالیتی.است.که.کنش.های.

مربوط.به.چهار.عنصر.یادشده.را.در.برمی.گیرد.و.بر.آنها.نظارت.دارد..در.این.روش.ابتدا.دانش.آموزان.را.

به.دریافت،.پردازش.و.نگهداری.و.انتقال.درست.اطالعات.دعوت.می.کنیم.و.سپس.آنها.را.ترغیب.کنیم.

تا.فعالیت.های.ذهنی.خود.را.بازنگری.و.اصالح.کنند..تشویق.به.اندیشیدن.و.پرورش.مهارت.فکر.کردن.و.
تعمیم.یافته.های.حاصل.از.تفکر.به.موقعیت.های.متنوع.و.متعدد،.از.اهداف.این.راهبرد.فراشناختی.است.
برای.نمونه.خودارزیابی.یکی.از.مهارت.های.فراشناختی.است..دانش.آموزان.در.هر.جلسه.خود.را.با.
معیارهایی.که.معلم.تعیین.می.کند.یا.در.سطحی.باالتر.با.معیارهایی.که.خودشان.تعیین.می.کنند،.ارزیابی.
می.کنند..دانش.آموزان.به.صورت.خودخوان.محتوای.دروس.را.مطالعه.می.کنند.و.بر.عملکرد.خود.نظارت.
می.کنند..دانش.آموزان.در.هر.درس.مفاهیم.و.مهارت.های.اساسی.و.انتظارات.یادگیری.و.معیارهای.ارزیابی.
پیرامون.آنها.را.مشخص.می.کنند.و.در.هر.کالس.آموزش.غیرحضوری،.خود.و.شایستگی.های.خود.را.
براساس.معیارهای.تعیین.شده.ارزیابی.می.کنند.و.بازخوردی.از.این.توانایی.و.شایستگی.را.به.معلمان،.

همکالسی.ها.و.والدین.خود.ارائه.می.کنند.
یادگیری.مهارت.های.فراشناختی.کاری.تدریجی.و.نیازمند.تالش.و.حوصله.فراوان.است.و.می.تواند.برای.
برخی.از.دانش.آموزان.چالش.ها.و.اضطراب.هایی.ایجاد.کند.از.این.رو.معلمان.و.خانواده.ها.باید.آنها.را.

هدایت.و.حمایت.کنند.

1ـ3 ـ تحول درارزش یابی: ضرورت ارتقا منزلت ارزش یابی و تأكید بر ارزش یابی 
به  مثابه یاددهی ـ یادگیری

ارزش.یابی.فرآیندی.منظم.برای.تعیین.و.تشخیص.میزان.پیشرفت.یادگیرندگان.در.رسیدن.به.اهداف.

آموزشی.است..منظور.از.فرآیند.منظم.آن.است.که.ارزش.یابی.باید.طبق.برنامه.و.روال.منظم.انجام.گیرد..از.

این.رو.مشاهدات.بی.نظم.و.ترتیب.از.رفتار.دانش.آموزان.را.نمی.توان.ارزش.یابی.نامید..مقصود.از.گنجاندن.

»اهداف.آموزشی«.در.تعریف،.آن.است.که.در.ارزش.یابی،.اهداف.آموزشی.حتماً.باید.از.پیش.تعیین.

شده.باشند.و.به.فراخور.در.دسترس.تمامی.مخاطبان.قرار.گیرند.و.ارزش.یابی.براساس.آنها.صورت.گیرد..

فرایند.یاددهی.ـ.یادگیری.و.ارزش.یابی.را.باید.با.هم.برنامه.ریزی.کرد.و.درنظر.گرفت..فرایند.یاددهی.ـ.

یادگیری.بدون.ارزش.یابی.و.بازخورد،.امری.عقیم.و.ناکام.است..معلمی.که.به.جایگاه.ارزش.یابی،.اعتقادی.

ندارد،.درس.را.برای.آموختن.دانش.آموزان.ارائه.نمی.کند،.بلکه.به.زعم.خود.وظیفه.اش.را.انجام.می.دهد.
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و.به.پیامدهای.آن.چندان.نمی.اندیشد..ارزش.یابی،.جانمایه.و.مرکز.هرگونه.تصمیم.گیری.آموزشی.است..

ارزش.یابی.راه.کسب.اطمینان.از.معنادار.بودن.یادگیری.است.و.برانگیختن.دانش.آموزان.و.انجام.درست.

فرایند.یاددهی.یادگیری.جز.با.ارزش.یابی.امکان.پذیر.نخواهد.بود..به.همین.دلیل.برخی.ارزش.یابی.را.
مؤثرترین.وسیله.یادگیری.دانسته.اند.و.برخی.دیگر.ارزش.یابی.را.پاشنۀ.آشیل.آموزش.و.پرورش.می.دانند.
نقش.ارزش.یابی،.نظارت.بر.تغییرات.شناختی،.عاطفی.و.مهارتی.دانش.آموزان.به.طور.اخص.و.نظارت.
بر.کارایی.سایر.عناصر.آموزش.و.پرورش.از.جمله،.اهداف،.برنامه،.روش.ها.و.رسانه.های.آموزشی.است..
ارزش.یابی.وسیله.ای.برای.هدایت.مستمر.یادگیری.دانش.آموزان.و.جهت.دهی.به.فرایند.آموزش.و.پرورش.

است..
.نتایج.ارزش.یابی.به.معلم.امکان.می.دهد.که.برنامه.و.روش.های.تدریس.خود.را.با.نیازمندی.ها.و.
توانایی.های.دانش.آموزان.هماهنگ.سازد.و.در.جهت.بهبود.کیفیت.یادگیری.آنان.و.تحقق.اهداف.آموزشی.
گام.بردارد..هر.معلمی.باید.از.ویژگی.های.بدنی،.روانی،.اجتماعی،.عاطفی.و.همچنین.عالیق،.توانایی.ها،.
استعدادها،.نارسایی.ها.و.آمادگی.هریک.از.دانش.آموزان،.و.هم.چنین.رابطۀ.بین.این.ویژگی.ها.و.تأثیر.
آنها.در.رفتار.یادگیری.هر.دانش.آموز.به.خوبی.اگاه.باشد..زیرا.هر.نوع.تصمیم.گیری.آگاهانه.از.طرف.
معلم.برای.برنامه.ریزی.فعالیت.های.درسی،.مستلزم.این.شناخت.است..عدم.آگاهی.معلم.از.ویژگی.ها.و.
دانسته.های.دانش.آموزان.از.مهم.ترین.موانع.ارتباط.او.با.دانش.آموزان.است..برخی.معتقدند.معلم.باید.
ارزش.یابی.خود.را.مقدم.بر.ارزش.یابی.دانش.آموزان.قرار.دهد..گاهی.معلم.نقش.خود.را.که.فراهم.کردن.
موقعیت.و.امکانات.مناسب.آموزشی.و.پرورشی.و.هدایت.فعالیت.های.آموزشی.دانش.آموزان.است،.فراموش.
می.کند.و.تنها.به.انتقال.مطالب.علمی.و.اندازه.گیری.آن.مطالب.ضبط.شده.توسط.دانش.آموزان.به.منظور.
عبور.آنان.از.کالسی.به.کالس.دیگر.می.پردازد،.درحالی.که.ارزشیابی.همچون.سایر.فعالیت.های.آموزشی.
است.و.جدای.از.زندگی.دانش.آموزان.نیست..وظیفۀ.همۀ.معلمان.است.که.ارزشیابی.را.از.وجه.ناآگاهانه.
به.شکل.آگاهانه.درآورند.و.بدانند.که.ارزش.یابی،.تنها.برای.صدور.جواز.عبور.دانش.آموز.از.یک.کالس.به.
کالس.دیگر.نیست..در.کنار.ارزشیابی.از.پیشرفت.تحصیلی.دانش.آموزان،.باید.کارآیی.معلمان.در.امر.
یاددهی.یادگیری.نیز.ارزیابی.شود.و.میزان.موفقیت.یا.عدم.موفقیت.معلمان.همراه.با.عوامل.مؤثر.در.آن.
مشخص.شود.و.معلم.باید.پس.از.بررسی.میزان.پیشرفت.تحصیلی.دانش.آموزان.و.تعیین.عوامل.مؤثر.در.

آن،.برای.رفع.نواقص.و.اشکاالت.موجود،.اقدامات.الزم.را.به.عمل.آورد.
.ارزش.یابی.دانش.آموز،.اگر.به.صورت.مطلوب.انجام.گیرد،.مستقیماً.در.بهبود.یادگیری.دانش.آموزان.مؤثر.
واقع.می.شود..ارزش.یابی.باید.انگیزه.دانش.آموز.را.برای.افزایش.دقت.و.کوشش.برای.یادگیری.بیفزاید..
نقاط.قوت.و.ضعف.او.را.در.یادگیری.به.او.بشناساند.و.به.تقویت.نقاط.قوت.و.رفع.نارسایی.های.تحصیلی.
او.کمک.کند..ارزش.یابی.برای.دانش.آموز.باید.به.مثابۀ.هدایت.تحصیلی.و.کشف.و.شناخت.استعدادها.و.
قابلیت.های.او.به.انتخاب.رشته.تحصیلی.و.شغلی.دانش.آموز.کمک.کند..اّما.غلبۀ.معیارهای.شغلی،.اقتصادی.
و.ماّدی.بر.ارزش.یابی.های.تحصیلی،.آسیب.های.جبران.ناپذیری.برای.نظام.تعلیم.و.تربیت.ایجاد.می.کند.
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.ارزش.یابی.مورد.استفادۀ.برنامه.ریزان.و.مدیران.آموزشی.نیز.قرار.می.گیرد..نتایج.ارزش.یابی.که.معلمان.

انجام.می.دهند،.باید.تجزیه.و.تحلیل.شود.و.مورد.استفاده.برنامه.ریزان.آموزشی.قرار.گیرد..مؤسسات.

پژوهشی.نیز.از.طریق.پژوهش.های.گستردۀ.کشوری.برنامه.های.آموزشی.را.ارزش.یابی.می.کنند..ارتباط.

میان.این.سه.منظر.و.سه.سطح.ارزش.یابی.و.برقراری.دیالکتیک.آنها.می.تواند.به.توصیف.و.تبیین.ارزش.یابی.

رایج.در.تربیت.مدرسه.ای.بپردازد.و.با.نقد.و.بررسی.روند.جاری.برای.بهبود.ارزش.یابی.پیشنهادها.و.راه.

کارهای.مناسب.تجویز.کند..ارزش.یابی.تنها.راه.مطمئن.برای.پاسخ.به.این.پرسش.است.که.آیا.فرایندهای.
آموزشی.و.تربیتی.ما.در.بازتولید.و.تعالی.ارزش.های.اصیل.فرهنگی.و.تمدنی.ما.موفق.عمل.می.کنند.یا.خیر.
ارزش.یابی.مفید.و.موفق،.میزان.تحقق.اهداف.آموزشی.را.مشخص.می.کند..مشکالت.را.تشخیص.می.دهد.
و.نقاط.قوت.و.ضعف.فرایند.یاددهی.یادگیری.را.آشکار.می.کند.و.اطالعات.دقیقی.درباره.آنچه.که.در.
جریان.هست.و.آن.چه.باید.باشد،.فراهم.می.کند.و.مقاومت.در.مقابل.تغییرات.مثبت.را.به.فعالیت.سازنده.
و.مولد.تبدیل.می.کند.و.با.ایجاد.انگیزه،.به.مشارکت.فّعال.مخاطبان.می.انجامد..از.این.رو.برای.بهبود.
ارزش.یابی.و.رفع.موانع.آن.باید.ضرورت.ارزش.یابی.تبیین.و.بر.انجام.صحیح.آن.تأکید.شود.و.راهبردهای.
ارزش.یابی.برای.تمامی.مخاطبان.به.ویژه.معلمان.تشریح.گردد..نظارت.بر.ارزش.یابی.و.هدایت.عملکرد.
معلمان.در.امر.ارزش.یابی.ضروری.است؛.یادداشت.تجربه.های.ارزش.یابی،.مشکالت،.عیوب.و.راهبردهای.
آن.باید.به.سنت.آموزشی.مدارس.تبدیل.گردد.و.از.آنها.برای.دسترسی.به.راهبردی.عام.برای.ارزش.یابی.

استفاده.شود.و.از.شیوه.های.متنوع.و.متکثر.ارزش.یابی.استفاده.شود..
ارزش.یابی.ورودی،.مرحله.ای.و. .: از.جمله. انواعی.تقسیم.می.شود؛. به. از.مناظر.مختلف. ارزش.یابی.

پایانی)مستمر.و.پایانی(.؛.ارزش.یابی.توسط.معلم،.ارزش.یابی.توسط.همتایان.و.خود.ارزش.یابی.
.در.شرایط.آموزش.از.راه.دور،.تأکید.بر.ارزش.یابی.پایانی.برداشته.و.بیشتر.بر.ارزش.یابی.مستمر.متمرکز.
می.شود..ارزش.یابی.های.پایانی.دشوار.و.کم.اثر.و.ارزش.یابی.های.مستمر.مفید.و.آسان.می.شوند..بنابراین.

باید.از.ارزش.یابی.های.مستمر.به.شیوه.های.متنوع.و.جذاب.حداکثر.بهره.را.برد..
.در.این.شرایط.ارزش.یابی.از.ارزش.یابی.توسط.معلم.به.سمت.ارزش.یابی.توسط.هم.کالسی.ها.و.عمدتاً.
خود.ارزش.یابی.متمایل.می.شود..همان.گونه.که.باالترین.سطح.شناخت.وقتی.محقق.می.شود.که.فرد.
آنچه.را.آموخته.است،.به.دیگران.یاد.دهد،.ارزش.یابی.از.همتایان.نیز.از.چنین.ویژگی.برخوردار.است..
خود.ارزش.یابی.نیز.یکی.از.مهم.ترین.مهارت.های.فراشناختی.است.که.شرایط.آموزش.از.راه.دور.فرصتی.
برای.شکوفایی.آن.محسوب.می.شود..امید.است.این.فرصت.را.با.اصرار.بیش.از.حد.بر.معانی،.روش.ها.و.

تکنیک.های.رایج.ارزش.یابی.و.مهم.تر.از.همه.عادت.های.رایج.از.دست.ندهیم..
.از.ارزش.یابی.مستقیم.از.تک.تک.افراد.به.ارزش.یابی.از.گروه.ها.متمایل.می.شود..بهتر.است.به.جای.
ارزش.یابی.از.تک.تک.افراد.از.گروه.های.کوچک.ارزش.یابی.به.عمل.آید..تقسیم.کالس.به.گروه.های.کوچک.

هم.در.فرایند.یاددهی.یادگیری.سهولت.ایجاد.می.کند.و.هم.ارزش.یابی.را.سامان.می.دهد.
.با.فراهم.کردن.زمینۀ.مشارکت.خانواده.ها.در.ارزش.یابی.دانش.آموزان،.از.ظرفیت.خانواده.ها.برای.
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ارزش.یابی.های.مفید.و.معنادار.استفاده.شود..اگر.انتظار.داریم.خانواده.ها.در.فرایند.یاددهی.یادگیری.
مشارکت.کنند،.حتماً.باید.زمینۀ.مشارکت.آنها.در.ارزش.یابی.ها.نیز.فراهم.شود..

همۀ.موارد.باال.در.صورتی.معنادار.می.شوند.که.ارزش.یابی.را.در.دل.فرایند.یاددهی.و.یادگیری.و.نه.پایانی.
بر.فرایند.یاددهی.و.یادگیری.تلقی.کنیم..



مخاطِب.مفاهیم.و.معانی.ذکر.شده.در.باال،.عامالن.و.کنشگران.آموزش.و.تربیت.اند..تغییرات.مورد.انتظار.

عمدتاً.از.مسیر.نظر،.نگرش.و.عمل.خانواده.ها،.دانش.آموزان،.دبیران.و.مدیران.به.ثمر.می.نشیند..باید.دید.
شرایط.موجود.چه.داللت.هایی.برای.نظر.و.عمل.آنها.دارد..

١ـ2ـ خانواده: مسئول تربیت
این.بار.کرونا.به.ما.یادآوری.کرد.که.به.لطف.خداوند.حکیم،.نهاد.خانواده.و.خانواده.های.ایرانی،.زنده،.
پویا.و.مستحکم.اند.و.ایران.اسالمی.همواره.می.تواند.با.اتکا.و.اعتماد.به.آنها.به.کارهای.بزرگ.دست.بزند.
و.به.اهداف.بزرگ.دست.یابد؛.هم.چنان.که.ضرورت.پاسداشت.همه.جانبۀ.این.نهاد.مقدس.را.به.همه.ما.
گوشزد.کرد..شرایط.جدید.می.تواند.برای.برداشتن.دیوارهای.مرئی.و.نامرئی.میان.مدرسه.و.خانه.و.ایجاد.
هماهنگی.و.یگانگی.میان.دو.این.نهاد.اساسی.تربیت.و.یادگیری.فرصتی.مغتنم.باشد..در.شرایطی.که.
خانه.به.کالس.درس.و.مدرسه.تبدیل.می.شود،.خانواده.اوالً.فضا.و.شرایط.الزم.را.برای.آموزش.مجازی.
فرزندان.فراهم.می.کند؛.ثانیاً.از.سالمت.جسمی،.عاطفی.و.روحی.دانش.آموزان.مراقبت.می.کند.و.ثالثاً.
با.مشارکت.صحیح.در.فرایندهای.یاددهی.ـ.یادگیری.و.ارزش.یابی.بر.یادگیری.فّعال.و.تربیت.فرزندان.
نظارت.می.کند..در.ادامه.برخی.از.این.نکات.به.صورت.تفصیلی.تشریح.می.شوند..به.دلیل.ارتباط.و.وابستگی.
مسئولیت.تمامی.عوامل.مؤثر.در.تربیت،.انتظار.داریم.دانش.آموزان.توصیه.های.مربوط.به.دانش.آموزان.
و.دبیران.و.مدیران.و.همچنین.نکاتی.را.که.دربارۀ.روش.های.فّعال.یاددهی.و.یادگیری،.ارزش.یابی،.و.

رسانه.های.آموزشی.آمده.است.نیز.مطالعه.و.بررسی.کنند.

1ـ٢ـ٢ـ خانه و مدرسه
شرایطی.که.در.حال.حاضر.کشور.ما.و.تقریباً.همۀ.کشورهای.جهان.با.آن.مواجه.شده.اند،.شرایط.ویژه.ای.
است.که.شاید.در.گذشته.نیز.ملّت.ها.با.آن.روبه.رو.نبوده.اند..عدم.امکان.حضور.دانش.آموزان.و.حتی.
دانشجویان.در.مدارس.و.دانشگاه.ها.باعث.شده.خانواده.ها.نقش.دیگری.در.تعلیم.و.تربیت.فرزندانشان.پیدا.
کنند.و.خود.را.برای.انجام.برخی.از.وظایف.مدرسه.آماده.سازند..این.وضع.را.می.توان.فرصت.گران.بهایی.
تلّقی.کرد.که.در.آن.شایستگی.های.تربیتی.والدین.و.توانایی.خود.متّربی.در.ادارۀ.امور.خود،.هم.چنین.
توانایی.ها.و.شایستگی.های.مدرسه.در.مواجهه.با.آموزش.های.غیرحضوری.نمایان.می.شود.و.احتماالً.

2ـ مخاطبان برنامه
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ابتکارات.و.نوآوری.های.مشکل.گشا.بروز.و.ظهور.پیدا.می.کنند.
در.وضع.عادی.عمدتاً.نقش.آموزش.و.پرورش.به.عهدۀ.معلّم.و.مدرسه.بود.و.خانواده.ها.در.مناسب.ترین.
شکل.خود.در.حل.برخی.تمرینات.و.مطالب.درسی.به.فرزند.خود.کمک.می.کردند..گاهی.این.کمک.ها.
به.صورت.افراطی.انجام.می.شد.به.نحوی.که.تکالیف.درسی.دانش.آموز.را.نیز.والدین.انجام.می.دادند..تعدادی.
از.خانواده.ها.نیز.این.نقش.را.نمی.توانستند.ایفا.کنند.و.دانش.آموزان.به.تنهایی.به.حّل.تمرینات.و.انجام.
تکالیف.درسی.می..پرداختند..احتماالً.در.تعداد.محدودی.از.خانواده.ها.این.نقش.به.درستی.انجام.می.شد..
و.والدین.سعی.می.کردند.یاور.فرزندان.خود.باشند.نه.جایگزین.او..شرایط.کرونایی.انتظارات.و.به.همراه.
آن.مهارت.های.دیگری.پدید.آورده.و.شناخت.آنها.از.سوی.خانواده.ها.ضرورت.تربیتی.محسوب.می.شود:
.در.شرایط.جدید.نیز.خانه،.خانه.است.و.مدرسه،.مدرسه..آن.چه.که.تغییر.می.کند،.نقش.این.دو.نهاد.
است..در.حقیت.خانه..ظرفّیت.و.نقش.آموزشی.و.پرورشی.باالتری.پیدا.می.کند.و.مدرسه.نیز.با.معطوف.

شدن.به.خانه.تغییراتی.در.مناسبات.و.عملکردهای.خود.انجام.می.دهد.
.آن.چه.که.دربارۀ.لزوم.همراهی.و.هماهنگی.والدین.با.یکدیگر.و.تعادل.در.خانواده.ذکر.می.شود،.در.
شرایط.کرونایی،.آموزش.ها،.اهمیت.و.ضرورت.بیشتری.پیدا.می.کند..فضای.روانی.و.اجتماعی.خانه.و.

خانواده.باید.آرام.و.متعادل.باشد.
.در.این.شرایط.خانواده.ها.و.مدارس.و.مسئوالن.به.یک.مفاهمۀ.جدید.محتاج.هستند..احتماالً.تا.رسیدن.
به.تفاهم.کامل.زمان.الزم.است،.ولی..میزان.قابل.توّجهی.از.آن.در.همین.آغاز.ضروری.است.تا.بتوانند.

نقش.تربیتی.خود.را.ایفا.کنند.
.در.آموزش.های.غیرحضوری.درحقیقت.کالس.های.درس.دانش.آموز.در.خانه.تشکیل.می.شود..این.
فضای.جدید.با.کالس.درس.واقعی.در.مدرسه.تفاوت.هایی.دارد..در.همان.اوقاتی.که.معلّم.مشغول.تدریس.
است،.امکان.تشکیل.یک.مثلث.یادگیری.در.مناسبات.بین.معلم،.والدین.و.دانش.آموز.وجود.دارد..البته.
این.ارتباط.سه..جانبه.به.هماهنگی.های.قبلی.بین.معلم.و.خانواده.ها.نیاز.دارد.و.ممکن.است.در.بعضی.

دروس.و.همین.طور.در.بعضی.خانواده.ها.ممکن.باشد.و.در.بعضی.دروس.امکان.پذیر.نباشد.
.فضای.خانه.دارای.ویژگی.هایی.است.که.در.مدارس.یا.ممکن.نیست.یا.در.حداقل.است..در.خانه.ها.
نوعاً.ابزار.و.وسایلی.در.پیرامون.دانش.آموزان.وجود.دارد.که.به.طور.طبیعی.می.توانند.به.ابزار.و.وسایل.
یادگیری.در.حین.تدریس.و.پس.از.تدریس.تبدیل.شوند..البّته.این.امکان.و.فرصت.ها.در.همۀ.دروس.و.
در.همۀ.خانه.ها.ممکن.نیست،.اّما.در.اغلب.خانه.ها.با.تفاوت.هایی.امکان.پذیر.است..در.بعضی.از.دروس.

که.مستقیماً.به.خانه.و.خانواده.ارتباط.دارند،.این.کار.مؤثرتر.است..
.در.آموزش.های.غیرحضوری،.نظم.در.خانه.اهمیت.فراوانی.دارد..آن.چه.که.به.عنوان.نظم.محیط.یادگیری.
در.ذهن.داریم.از.طریق.والدین.انجام.می.گیرد..مواردی.مانند:.قرار.دادن.مکان.و.موقعیت.مناسب.و.آرام.
برای.فرزند.جهت.استماع.درس.معلّم.و.تعامل.با.او.برای.فهم.بهتر،.پرهیز.از.باز.و.بسته.کردن.در.اتاق.
یا.مکانی.که.دانش.آموز.در.آن.به.عنوان.کالس.درس.قرار.دارد،.پرهیز.از.سر..و.صداهای.آزار.دهنده.در.
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محیط.خانه.و.انجام.یک.پذیرایی.ساده.از.او.در.بین.دو.کالس..فراموش.نشود.دانش.آموزان.در.آموزش.های.
حضوری.و.در.محیط.مدرسه.در.زنگ.تفریح.با.برخی.تنقاّلت.و.گفت.وگوها.به.بازسازی.خود.می.پردازند.

٢ـ٢ـ٢ـ سبک های رفتاری )زندگی( در خانه:
می.دانیم.هیچ.راه.میان.بُری.برای.یادگیری.وجود.ندارد،.ولی.هر.سفر.هزار.فرسخی.هم.با.یک.قدم.آغاز.

می.شود..خانواده.می.تواند.چه.نقشی.در.یادگیری.فّعال.فرزندان.خود.ایفا.کند؟
.بی.شک.سطح.باالیی.از.خود.ـ.تنظیمی.و.خود.ـ.انضباطی.و.کار.سخت.برای.کسب.نتایج.عالی.الزم.
است..برای.یک.دورۀ.تحصیل.در.خانه،.دانش.آموزان.باید.برای.خود.»برنامۀ.یادگیری«.طراحی.کنند؛.از.
پیش.برای.کالس.های.مجازی.آماده.شوند؛.در.کالس.مجازی.یادداشت.برداری.کنند،.یادداشت.هایی.را.
که.در.کالس.برداشته.اند،.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؛.برنامۀ.زندگی.منظم،.می.تواند.
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،.دانش.آموزان.انواع.فعالیت.ها.
را.انجام.می.دهند.که.شامل.فعالیت.های.پایه.ای.زندگی.خانوادگی.)خوردن،.خوابیدن،.ورزش.کردن،.عبادت.
کردن،.کارهای.خانه.و.......سرگرمی.خانوادگی.)تماشای.تلویزیون،.بازی.های.رایانه.ای.و.موبایلی.و.....(.و.یادگیری.
)مطالعه.و.تحقیق.کردن،.کتابخوانی،.تعامل.و.گفت.وگوی.خانوادگی.و...(.است..این.مجموعه.می.تواند.گسترۀ.
برنامۀ.کاری.زندگی.خانواده.را.در.این.دوران.خاص.)شرایط.کرونایی(.توصیف.کند..هم.چنین.ویژگی.های.
هر.خانواده.را.نیز.می.توان.از.روی.زمان.و.انرژی.اختصاص.یافته.به.این.فعالیت.های.روزانه.شناسایی.کرد..
بر.این.اساس،.بسته.به.فرهنگ.عمومی.خانواده.و.تنوع.فرهنگی.خانواده.ها،.سه.الگوی.رفتاری.و.اجرایی.در.
خانه.قابل.تصور.است.که.هر.کدام.از.این.الگو.ها.تأثیرات.متفاوتی.در.یادگیری.دانش.آموزان.در.خانه.دارند.

زندگی مطالعه ـ محور در خانه:.بعضی.از.دانش.آموزان.انتظار.بیشتری.از.خود.دارند.و.دوست.دارند.

سطح.باالتر.و.عمیق.تری.از.دانش.را.کسب.کنند،.عادت.های.مطالعاتی.خوبی.دارند.و.......این.یک.الگوی.

.محور.است،.مانند.دانش.آموزانی.که.در.آزمون.ورودی.دانشگاه.شرکت.می.کنند. یادگیری.خانگی.مطالعهـ.

یا.امسال.در.امتحان.ورودی.دبیرستان.ها.شرکت.خواهند.کرد..در.این.حالت،.به.جز.ضروریات.زندگی.
هم.چون.خوردن.و.خوابیدن.و.نماز.خواندن.و.....فعالیت.اصلی.دانش.آموز،.مطالعه.و.درس.خواندن.است.
زندگی بازیـ  محور در خانه :.ممکن.است.برخی.دانش.آموزان.به.مشغول.شدن.با.دستگاه.های.تلفن.
همراه،.بازی.های.رایانه.ای.و.تماشای.تلویزیون.معتاد.شوند..با.این.وضعیت،.زمان.کمی.برای.مطالعه.و.درس.
خواندن.باقی.می.ماند..این.الگوی.رفتاری.در.خانه.بسیار.خطرناک.است.و.والدین.باید.به.فرزندان.شان.

کمک.کنند.که.حتی.االمکان.از.این.رویه.برحذر.باشند.
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زندگی ارتباط ـ محور در خانه:.دانش.آموزان.ممکن.است.در.خانه.با.والدین،.برادران.و.خواهران.

ارتباط.برقرار.کنند،.هم.چنین.کتاب.بخوانند.و.چندین.ورزش.را.نیز.در.خانه.انجام.دهند..این.سومین.
الگوی.رفتاری.خانگی.است.که.مبتنی.بر.ارتباطات.و.تعامل.است.

ارتقا.و.توانمندسازی.دانش.آموزان.برای.یادگیری.فّعال.در.خانه،.نه.تنها.برای.این.دورۀ.اختالل.آموزش.

چهره.به.چهره.در.مدرسه.ضروری.است،.بلکه.برای.توسعه.مهارت.های.خود.ـ.تنظیمی.دانش.آموزان.در.

همۀ.دوران.ها.نیز.مفید.و.ضروری.است..باید.شرایطی.را.برای.دانش.آموزان.فراهم.کرد.تا.آنها.دریابند.که.

چگونه.می.توانند.یک.یادگیرندۀ.فّعال.بشوند.و.باید.روش.ها.و.ابزارهایی.به.دانش.آموزان.پیشنهاد.داد.تا.از.

آنها.برای.ایجاد.و.توسعه.خود.ـ.برنامه.ریزی،.خود.ـ.نظارتی،.خود.ـ.ارزیابی،.و.خود.ـ.بازاندیشی.استفاده.

کنند..برخی.از.این.روش.ها.و.ابزارها.در.بخش.توصیه.به.دانش.آموزان.آمده.است.الزم.است.والدین.محترم.
آنها.را.مطالعه.کنند.و.بر.روند.به.کارگیری.و.استفاده.از.آنها.نظارت.کنند.

3ـ٢ـ٢ـ مشکالت خانواده هنگام تحصیل فرزندان در خانه:
دانش.آموزان.در.هنگام.تحصیل.در.خانه.با.مشکالتی.روبه.رو.می.شوند..ما.والدین.برای.مقابله.با.آنها.چه.کار.
کنیم؟.در.طول.دورۀ.تحصیل.در.خانه،.توانایی.و.قابلیت.دانش.آموزان.برای.خود.ـ.کنترلی.کافی.نیست.
آنها.دوست.ندارند.به.موقع.بخوابند.و.بیدار.شوند.و.در.کارهایشان.تأخیر.می.کنند..چه.کار.باید.کرد؟.
باید.صبور.و.آرام.بود،.و.به.این.فکر.کرد.که.آیا.شیوه.ای.که.برای.پاسخ.به.این.مشکل.بر.می.گزینیم،.یک.
انتخاب.خوب.است.یا.یک.انتخاب.بد؟.باید.به.بهترین.روش.عمل.و.این.مشکل.را.حل.کنیم..بگذاریم.
دانش.آموزان.دربارۀ.این.که.انتخاب.درست.چیست،.فکر.کنند..اهداف.یادگیری.را.با.دانش.آموزان.و.در.
کنار.هم.طرح.کنیم.و.رشد.و.توسعه.دهیم...اهداف.باید.به.صورت.شفاف.و.صریح،.قابل.اندازه.گیری،.قابل.
دستیابی،.واقع.بینانه.و.در.محدوده.زمان.بیان.شوند..از.دانش.آموزان.بخواهیم.تا.با.یکدیگر.روی.فهرست.
تکلیف.ها.تفکر.و.تأمل.کنیم..اجازه.دهیم.آنان.انتخاب.کنند.که.چه.موقع.باید.چه.تکلیفی.را.انجام.داد.و.
چه.زمانی.باید.کدام.محتوا.را.آموخت.)البته.باید.برنامه.زمان.بندی.آموزش.غیرحضوری.مدرسه.را.مراعات.
کنیم(..ارزش.یابی.های.متنوع.و.جالبی.را.مطرح.کنیم..حتی.االمکان.جایی.از.خانه.را.به.کالس.درس.
بدل.کنیم..قبل.از.شروع.کالس.و.فرایند.یادگیری،.باید.محیط.را.آماده.کرد.و.همه.وسایل.سرگرمی.و.
....را.از.جلوی.چشم.دانش.آموز.برداریم،.و.چیزی.را.برای.منحرف.کردن.حواس.او.باقی.نگذاریم..باید.به.
فرزندان.خود.گوش.فرا.داد.و.با.آنان.دربارۀ.نیازهای.پشت.سر.رفتارهایشان.گفت.وگو.و.تبادل.نظر.کرد..
اجازه.دهیم.دالیل.رفتارهایی.چون.»بی.موقع.و.بی.جا.انجام.دادن.تکالیف.یا.تعلل.و.به.تعویق.انداختن.
.به.جای.این.که.آنها.را.موعظه،.سرزنش.و.مجبور.کرده. کارها.«.را.توضیح.دهند.و.تفسیر.کنند..این.کارـ.

باشیم.ـ.برای.درک.احساسات.و.پذیرش.هیجانات.آنهاست.



33

برنامة درسی
 دورۀ دوم متوسطه نظری در
 شرایط ویروس کووید 19

.چگونه با اضطراب یادگیری فرزندانمان مقابله کنیم؟
.باید.تا.جایی.که.مقدور.است،.محیط.خانه.را.به.مکانی.آرام.تبدیل.کنیم..به.فرزندان.خود.فرصت.دهیم.
تا.آرام.شوند..بیش.از.حد.به.آنان.فشار.نیاوریم.زیرا.باعث.افزایش.بار.یادگیری.آنها.می.شود؛.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.می.توان.مزۀ.زندگی.دانست..متأسفانه،.بیشتر.
افراد.به.شیوۀ.ضعیفی.با.آن.کنار.می.آیند..آنها.بیش.از.حد.نگران.می.شوند،.بیش.از.حد.انتقاد.می.کنند،.
غالباً.عصبانی.می.شوند.و.بیش.از.حد.دچار.تنش.می.شوند..اگر.والدین.بتوانند.به.کودکان.کمک.کنند.
تا.یاد.بگیرند.که.چطور.با.فشارها.برخورد.کنند،.فشارهایی.را.که.به.نظر.می.رسد.جزء.اجتناب.ناپذیر.
زندگی.تحصیلی.آنهاست،.آنگاه.آنها.می.توانند.هم.در.مقام.یک.دانش.آموز.و.هم.در.مقام.یک.انسان.رشد.

کنند.و.تعالی.یابند.
.اگر فرزندانمان عالقه ای به مطالعه و درس خواندن ندارند، چگونه می توانیم آنها را به 

این کار ترغیب کنیم؟
.بیایید.به.آنها.کمک.کنیم.تا.فرح.بخشی.و.لذت.بخشی.مطالعه.و.درس.خواندن.را.تجربه.کنند..از.طریق.
فعالیت.های.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.می.توانند.با.بازی.کردن.و.
بازی.های.رایانه.ای.یاد.بگیرند..بازی.کردن.و.بازی.های.رایانه.ای.می.تواند.به.آنها.فرصت.و.امکان.یادگیری.
ابتکار.عمل.دهد.و.اینکه.یاد.بگیرند.به.طور.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.
می.دهد..برای.مثال،.هنگامی.که.فرزندان.ما.کتاب.تصویری.یا.مجلۀ.علمی.می.خوانند،.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.بی.شماری.وجود.دارد.که.می.توانیم.برای.کمک.به.فرزند.خود.انجام.دهیم،.
حتی.اگر.به.نظر.برسد.که.نمی.خواهند.کاری.را.بیاموزند..کاوش،.یادگیری.و.گسترش.دانش،.بخش.هایی.
طبیعی.از.تجربۀ.بشر.است..همۀ.ما.روش.های.منحصر.به.فرد.و.مخصوص.خود.را.داریم.تا.بیان.کنیم.که.
چگونه.یاد.می.گیریم،.همه.ما.در.محیط.های.مختلف.شکوفا.می.شویم.و.همۀ.ما.نیازهای.متفاوتی.داریم،.
اما.همۀ.ما.می.توانیم.یاد.بگیریم.)استعداد.یادگیری.همگانی.است(..فرزندانمان.را.تشویق.کنیم.تا.برای.
تعالی.بخشیدن.به.تربیت.مدرسه.ای.و.فراتر.از.آن.انگیزۀ.کافی.داشته.باشند..برای.درک.سبک.های.خاص.
یادگیری،.نقاط.قوت،.نیازها.و.انگیزه.های.فرزندانمان.وقت.کافی.صرف.کنیم..شاید.یکی.از.مهم.ترین.
تفاوت.های.یادگیری.در.خانه.و.مدرسه.در.همین.موضوع.باشد..به.تعبیری.خانه.مانند.کارگاه.عمل.می.کند.
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و.مدرسه.هم.چون.کارخانه..کارگاه.کاالی.کمتر،.ولی.متنوع.تولید.می.کند.و.کارخانه.کاالهای.بیشتر.ولی.
یکسان.تولید.می.کند..برای.فهم.ویژگی.های.خاص.فرزندانمان.بیشتر،.تالش.کنیم..

.چگونه به فرزندان خود برای خالص شدن از وابستگی به وسایل الکترونیکی )تلفن های 
همراه، تبلت ها و غیره( کمک کنیم؟

 شاید تا دیروز فّناوری.های ارتباطی و وسایل الکترونیکی مزاحم آموزش و یادگیری تلقی می.شدند 
ولی امروز تنها محمل و بستر آموزش و یادگیری مدرسه.ای هستند. با تعطیلی گسترده مدارس در 
جهان، منابع جایگزین، از جمله برخی منابع برخط.)آنالین(، برای شروع یادگیری.فّعال.در.خارج.از.
کالس،.درحال.ارائه.شدن.به.دانش.آموزان.است..راه.حل.های.موقتی.که.برای.آموزش.از.راه.دور.طراحی.
می.شوند،.گستره.ای.از.ابزار.کالس.برخط،.تا.پادکست.هایی١.را.که.به.وسیلۀ.معلمان.تولید.و.ارائه.می.شوند،.
دربرمی.گیرد..درحالی.که.ما.والدین.دانش.آموزان.درحال.خوگرفتن.و.استفاده.از.این.برنامه.های.آموزشی.
مجازی.هستیم،.ولی.این.موضوع.هم.مهم.است.که.به.دانش.آموزان.کمک.کنیم.تا.بر.یادگیری.فّعال.
متمرکز.و.پایدار.بمانند.و.از.استفاده.بیش.ازحد.از.بازی.ها،.رسانه.های.اجتماعی.و.فیلم.ها.اجتناب.کنند.
مدت.زمان.استفادۀ.فرزندان.خود.را.از.وسایل.الکترونیکی.کنترل.کنیم..مسئله.این.نیست.که.آنها.در.
استفاده.از.محصوالت.الکترونیکی.زیاده.روی.می.کنند.یا.ما.استفاده.از.این.وسایل.را.برای.آنها.ممنوع.
می.کنیم؛.مسئله.مهم.این.است.که.به.درستی.از.آنها.استفاده.کنند..می.توانیم.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.کارهای.خانه،.می.توانند.از.طریق.تلفن.همراه.در.هر.روز.ساعت.معینی.بازی.کنند..بچه.ها.بیشتر.
دوست.دارند.با.اهداف.خاص.و.صریح.این.کار.را.انجام.دهند..به.دانش.آموزان.اجازه.دهیم.تا.از.پیچیدگی.
و.فرومایگی.محتوای.اینترنتی.دور.شوند..کارتون.ها.و.فیلم.هایی.را.تهیه.کنیم.که.برای.پیشرفت.سالمت.
جسمی.و.روانی.آنها.ارزشمند.و.سودمند.هستند،.با.بارگذاری.برخی.از.بازی.های.آموزشی.از.طریق.
اینترنت،.به.آنها.اجازه.دهیم.که.از.این.محتواهای.فرح.بخش.لذت.ببرند..با.همراهی.کردن.فرزندان..به.
آنها.کمک.کنیم.تا.توجه.و.تمرکز.خود.را.از.دستگاه.های.الکترونیکی.بردارند..می.توانیم.فرزندان.خود.را،.
هنگامی.که.آنها.می.خواهند.با.لوازم.الکترونیکی.بازی.کنند.یا.هنگامی.که.نمی.خواهند.از.بازی.با.آنها.
دست.بردارند،.منصرف.کنیم..به.عنوان.مثال،.نقاشی.کردن.با.آنها،.بازی.رایانه.ای.با.آنها،.کتاب.خواندن.
و.....راه.های.خوب.سلب.توجه.آنها.از.این.وسایل.است..ما.الگوی.فرزندانمان.هستیم..آنها.هر.کلمه.و.
کرداری.را.از.ما.تقلید.می.کنند..اگر.به.طور.افراطی.وابسته.به.تلفن.باشیم.و.اغلب.جلوی.فرزندان.خود.با.
تلفن.همراه.بازی.می.کنیم،.به.طور.طبیعی.فرزندان.ما.هم.می.خواهند.مثل.ما.با.تلفن.همراه.بازی.کنند،.
بنابراین.باید.سعی.کنیم.فراوانی.و.تواتر.استفاده.از.محصوالت.الکترونیکی.را.جلوی.فرزندانمان.کاهش.
١ـ.برنامه.ای.رادیویی.یا.مشابه.آن.که.دیجیتالی.ضبط.می.شود.و.برای.دستگاه.های.شخصی.پخش.صدا.در.اینترنت.گذاشته.می.شود..پادکست.راهی.
آسان.برای.دست.یابی.به.برنامه.های.دیجیتالی.موجود.در.اینترنت.و.پخش.آنها.در.زمان.و.مکان.دلخواه.است..پادکست.در.همۀ.دستگاه.های.پخش.

موسیقی.دیجیتال.قابل.شنیدن.است
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دهیم..استفاده.بیش.از.حد.از.صفحه.نمایش.می.تواند.بر.روی.مغزهای.جوان.و.درحال.رشد.اثر.منفی.

بگذارد،.بنابراین.ضروری.است.در.این.گونه.شرایط.فراتر.از.شرایط.معمولی.از.فرزندانمان.مواظبت.و.مراقبت.

کنیم..ما.والدین.به.هر.اندازه.ای.که.ممکن.است.باید.کتابخوانی.مکتوب.را.ترغیب.کنیم..کتاب.های.درسی.

را.همراه.با.سایر.رسانه.های.مکتوب.استفاده.کنیم..با.بحث.و.گفت.وگو.کردن.با.فرزندان.خود.در.مورد.

.بیانگری.آنها.را.تحریک.کنیم..نوشتن.خالقانه.و.داستان.گویی.خیالی. کارهایی.که.انجام.می.دهند،.خودـ.

آنها.را.برانگیزانیم..سنت.قصه.گویی.توسط.بزرگ.ترها.را.در.خانه.و.خانواده.احیا.کنیم..دوباره.پدربزرگ.ها.
و.مادربزگ.ها.را.ـ.البته.با.رعایت.حال.آنها.در.شرایط.کرونایی.ـ.دریابیم.

.اگر فرزندان  ما نافرمانی و بر خالف ما عمل می کنند، چه کنیم؟
در.این.مورد.گفتگو.و.تعامل.خوب.به.ما.و.فرزندانمان.کمک.می.کند..به.احساسات.و.نیازهای.کنونی.
آنها.در.زندگی.توجه.کنیم..اگر.در.گفت.وگو.و.تعامل،.مجادله.و.درگیری.رخ.داد.به.فرزندان.خود.زمان.
و.فضای.شخصی.بدهیم..با.سرگرمی.های.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.اشتراک.گذاری.نمی.تواند.مشکل.را.حل.کند.ولی.باعث.می.شود.آنها.احساس.اعتماد.و.
دوست.داشتن.بکنند..هنگام.مکالمه.با.فرزندان.خود،.یکدیگر.را.نکوهش.نکنیم.و.مورد.انتقاد.قرار.ندهیم،.
اّما.به.آنها.کمک.کنیم.تا.موقعیت.و.وضعیت.به.هم.ریخته.را.مرتب.کنند.و.سپس.به.آنها.روی.مثبت.نشان.
دهیم.و.با.آنان.همراهی.کنیم؛.همراهی.کردن.نوعی.هدیه.دادن.و.پشتیبانی.کردن.است.و.می.تواند.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.می.کند.و.اعتماد.به.نفس.و.انگیزش.درونی.آنها.را.پرورش.میدهد..وقتی.فرزندان.ما.
درد.و.رنج.را.تحربه.می.کنند،.به.آنها.آرامش.ببخشیم.و.هیجانات،.احساسات.و.درد.آنها.را.درک.کنیم.

به.دلیل.الزامات.مدرسه.و.تکالیف.کار.و.شغل،.به.ندرت.پیش.آمده.که.ما.و.فرزندان.وقت.زیادی.برای.

در.کنار.هم.بودن.داشته.باشیم..این.وضعیت.می.تواند.ارتباط.و.تعامل.فرزندان.و.ما.را.بهبود.ببخشد..از.

فرصت.بی.نظیر.پیش.آمده.برای.تربیت.فرزندانمان.به.خوبی.استفاده.کنیم..وظیفه.ای.که.شاید.به.دالیل.

فوق.در.نزد.برخی.از.ما.از.اولویت.افتاده.و.کم.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.

بچه.ها.را.در.مقابل.حوادث.قوی.و.مقاوم.تربیت.کنیم.نه.ناتوان.وکم.ظرفیت،.و.ارتقاء.و.تعالی.شخصیت.

آنها.را.جدی.بگیریم..ارتباط.عاطفی.فّعالی.بین.اعضای.خانواده.برقرار.کنیم؛.به.طوری.که.همه.اعضا،.

خانه.را.گرم.ترین.و.با.نشاط.ترین.محیط.بدانند..بحث.و.گفت.وگوی.منطقی،.درباره.مسائل.روز.را.در.

خانواده.به.صورت.جدی.و.فّعال.جاری.کنیم.تا.فرزندانمان.بتوانند.به.شیوه.درست.از.آموزش.مجازی.و.

رسانه.های.ارتباطی.بهره.ببرند.و.از.آسیب.های.احتمالی.آن.در.امان.باشند..ارزش.یابی،.اساسی.ترین.راه.
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شکل.دادن.به.شاکله.شخصیتی.خانواده.و.اعضای.آن.است؛.فرهنگ.ایرانی.و.اسالمی.را.مالک.و.معیار.

ارزیابی.خانواده.خود.قرار.دهیم..امید،.توکل.و.اعتماد.به.خدا.را.در.فرزندان.خود.تعمیق.ببخشیم.و.از.این.

طریق.شعله.های.امید.به.زندگی.را.در.فرزندان.خود.برافروزیم..در.گفت.وگوها.و.نشست.های.دورهمی.از.

بزرگ.نمایی.کرونا.و.آثار.مخرب.آن.جلوگیری.کنیم..احساس.و.نگرش.مثبت،.تعهد.و.تکلیف.در.قبال.

آموزش.های.مجازی.مدرسه.را.در.فرزندان.خود.ایجاد.کنیم.و.از.هرگونه.سیاه.نمایی،.عیب.گویی.و.حرف.
و.کالم.یأس.آور.درباره.آن.خودداری.کنیم..

با.شبکۀ.رشد.)شبکه.ملی.مدارس.ایران(.آشنا.شویم.و.در.شبکه.شاد.)دانش.آموزی(.عضو.شویم.و.پیام.های.

مدرسۀ.فرزندمان.را.پیگیری.کنیم.و.به.بهانۀ.عدم.آشنایی.کافی.از.فضای.مجازی.از.نظارت.مستمر.بر.

تقویم.آموزش.مجازی.فرزندمان.نکاهیم..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.کنیم.

2ـ2ـ دانش آموز : یادگیرنده فّعال
.دانش.آموزان.عزیز.می.دانید.وقتی.مکان.یادگیری.از.مدرسه.به.خانه.منتقل.می.شود،.فرصت.ها.و.محدودیت.ها.

و.هم.چنین.آسانی.ها.و.دشواری.هایی.برای.شما.فراهم.می.شود؛.مثاًل.
.مدت.زمان.یادگیری.به.وقت.کالس.درس.محدود.نمی.شود.بلکه.به.قبل،.حین.و.بعد.از.کالس.درس.

گسترش.می.یابد.و.شما.زمان.بیشتری.برای.یادگیری.دارید.
.فرصت.استفاده.از.روش.های.یاددهی.ـ.یادگیری.معلمان.بیشتری.را.به.دست.می.آورید.

.فرصت.تعامل.و.یادگیری.چهره.به.چهره.از.معلمان.و.هم.کالسی.های.خود.را.از.دست.می.دهید.
.فرصت.مدیریت.یادگیری.خود.را.به.دست.می.آورید.که.البته.نیازمند.توانایی.ها.و.مهارت.های.خاصی.

است.و.باید.تالش.کنید.این.مهارت.ها.را.کسب.کنید.
....

خود.شما.میتوانید.این.فهرست.را.ادمه.دهیه.و.تکمیل.کنید.
در.شرایط.کرونایی،.آموزش.غیرحضوری.یا.آموزش.از.راه.دور.می.تواند.مانع.توقف.یادگیری.مدرسه.ای.باشد،.
پس.آن.را.غنیمت.بشمارید.و.با.تمام.توان،.تالش.کنید.از.همۀ.ظرفیت.های.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.می.شود.
.مثاًل.در.شبکه.شاد.)شبکه.آموزشی.دانش.آموزی(.عضو.می.شوند.و.با.شبکه.رشد.)شبکه.ملّی.مدارس.
ایران(.نیز.آشنا.و.در.ارتباط.باشید..آموزش.های.تلویزیونی.را.رصد.کنید..از.برنامه.درسی.و.تقویم.آموزشی.
مدرسه.اطالع.کامل.داشته.باشید.و.پیام.های.مدرسه.و.معلمان.را.پیگیری.کنید..آموزش.های.غیرحضوری.
مدرسه.را.جدی.بگیرید.و.تکالیف.درسی.آن.را.به.خوبی.انجام.دهید..حتماً.از.مطالب.ارائه.شده.توسط.
معلم.یاداشت.برداری.کنید.و.بعد.از.کالس.آنها.را.مطالعه.و.بازبینی.کنید..قبل.از.شروع.کالس.های.
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غیرحضوری.درس.موردنظر.را.مطالعه.کنید..کتاب.های.درسی.خود.را.با.حوصله.و.دقیق.و.عمیق.مطالعه.

کنید..موقع.کالس.پرسش.های.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.درس.ها.را.به.عهده.
بگیرید.و.به.دوستان.خود.آموزش.دهید..

برخی.از.صاحب.نظران.معتقدند.عمیق.ترین.سطح.یادگیری.موقعی.اتفاق.می.افتد.که.شما.بخواهید.

مطلبی.را.به.دیگران.آموزش.دهید..فعالیت.های.گروهی.را.از.دست.ندهید.و.حتی.المقدور.در.تعامل.با.

دبیران،.اولیای.مدرسه.و.دوستان.خود،.نوشتن.و.ارتباط.کتبی.را.جایگزین.پیام.های.صوتی.و.شفاهی.کنید..

ارزش.یابی.های.مستمر.کالسی.را.جدی.بگیرید.و.بدانید.که.زندگی.شما.را.یادگیری.عمیق.و.دقیق.شما.

رقم.خواهد.زد..همواره.برای.ارزش.یابی.دبیران.و.دوستانتان.از.فرایند.یادگیری.آماده.باشید.و.در.ارزیابی.

فرایند.یادگیری.هم.کالسی.های.خود.مشارکت.کنید..در.فضای.مجازی.زمان.سریع.می.گذرد.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.می.توانید.این.فهرست.را.نیز.ادامه.دهید.و.تکمیل.کنید.
خیلی.ضروری.است.که.بدانید.در.این.شرایط،.شما.دانش.آموزان.فرصت.معنادار.کردن.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.که.چه.بسا.
تاکنون.فراهم.نبوده.است..در.نتیجه.این.امکان.وجود.دارد.که.انجام.این.مهم،.مشکالت.و.اضطراب.هایی.
برای.شما.درپی.داشته.باشد..بنابراین.الزم.است.اولیاء.و.مربیان.با.درک.عمیق.این.موقعیت،.شما.را.برای.

حسن.استفاده.از.این.اختیار.و.انتخاب.یاری.کنند.
از خود بپرسید چگونه در زمان تحصیل در خانه، که آموزش چهره به چهره در مدرسه دچار 

اختالل می شود، یک یادگیرنده فّعال شویم؟ 
یادگیری.فّعال.روشی.برای.یادگیری.شما.دانش.آموزان.است..در.این.روش،.یادگیری.از.طریق.مشارکت.و.
درگیری.فّعال.یا.عملی.شما.در.فرایند.یادگیری.محقق.می.شود..از.این.رو.بسته.به.میزان.و.عمق.درگیری.
شما.دانش.آموزان.در.فرایند.یادگیری،.سطوح.مختلف.یادگیری.فّعال.وجود.دارد..یادگیری.فّعال،.باعث.
می.شود.تا.یادگیری.برای.شما.معنادار.شود:.»فعالیت.های.درسی.را.انجام.دهید.و.به.آنچه.انجام.می.دهید.
فکر.کنید«.در.یادگیری.فّعال،.شما.درگیر.فعالیت.های.کوچک.یا.بزرگی.مانند.نوشتن،.حرف.زدن،.حل.
مسئله،.یا.بازاندیشی.)در.تفکر.و.عمل.خود(.می.شوید..این.روش.برخالف.شیوه.ها.و.سبک.های.قدیمی.و.
البته.هنوز.رایج.آموزش.است،.که.در.آن.دانش.آموزان.دریافت.کنندۀ.منفعل.دانش.از.معلم.هستند..در.
یادگیری.فّعال،.معلم.از.دانش.آموزان.می.خواهد.که.در.فرایند.یادگیری.مشارکت.کنند.و.به.طور.فّعال.با.

برنامه.ریزی،.نظارت،.ارزیابی،.و.تأمل.و.بازاندیشی،.روند.یادگیری.خودشان.را.مدیریت.کنند.
یادگیری.فّعال.از.اشتیاق.درونی.شما.برای.یادگیری.ناشی.می.شود..حتی.بدون.شرایط.یادگیری.خوب.
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نیز.می.توانید.با.تالش.خودتان.شرایط.یادگیری.را.ایجاد.کنید..در.فرآیند.یادگیری،.به.محض.این.که.

با.مشکالت.روبه.رو.می.شوید،.تسلیم.نشوید.و.کنترل.خود.را.از.دست.ندهید..در.مواجهه.با.مشکالت،.با.

شجاعت.و.جدیت.بیشتر.در.حّل.مسائل،.می.توانید.دستاوردهای.بیشتری.داشته.باشید..یادگیری.فرایندی.

است.که.طّی.آن.تجارب.و.تأثیرات.شخصی.و.محیطی.را.برای.کسب،.غنی.سازی.و.اصالح.دانش.ها،.

مهارت.ها،.ارزش.ها،.نگرش.ها.و.جهان.بینی.ها.به.کار.می.گیرید..یادگیری.چرخه.مکانیکی.»محرک.ـ.

پاسخ«ها.نیست،.یادگیرندگان،.محرک.های.محیطی.را.به.طور.مکانیکی.دریافت.نمی.کنند.و.به.صورت.

منفعل.به.آنها.واکنش.نشان.نمی.دهند،.بلکه.محرک.ها.را.بازبینی،.پردازش.و.تفسیر.می.کنند.و.پاسخ.های.
مناسب.برای.آنها.تعیین.می.کنند..

.تنظیم.شده.وارد. هنگامی.که.شما.معلم.و.استاد.فرآیندهای.یادگیری.خودتان.می.شوید،.در.یادگیری.خودـ.

.تنظیم.شده.نه.یک.توانایی.ذهنی.است.و.نه.یک.مهارت.عملی،.بلکه.فرآیندی. می.شوید..یادگیری.خودـ.

خود.هدایت.شده.است.که.از.طریق.آن.یادگیرنده،.توانایی.های.ذهنی.خود.را.در.مهارت.های.مرتبط.
با.تکلیفی.که.در.زمینه.های.مختلف.علمی.آموزشی،.ورزشی.و.سالمتی.انجام.می.دهد،.تغییر.می.دهد.

.تنظیمی.فرایند.کنترل.کردن.و.ارزیابی.کردن.یادگیری.شخصی.و.رفتارهای.شخصی.خود.را.توصیف. خودـ.

.تنظیم.شده.بر.استقالل،.خودگردانی.و.کنترل.یادگیرنده.تأکید.دارد..یادگیرنده. می.کند..یادگیری.خودـ.

برای.کسب.اطالعات،.گسترش.دانش،.خودسازی.و.تعالی.خود،.نظارت،.هدایت.و.تنظیم.اعمال.و.اقدامات.

خود.را.به.عهده.می.گیرد..یادگیری.خود.ـ.تنظیم.شده.یک.فرایند.چرخه.ای.است.که.در.آن.دانش.آموز.

برای.تکلیف.یا.کاری،.برنامه.ریزی.می.کند،.خودش.عملکرد.خود.را.نظارت.و.مدیریت.می.کند،.و.سپس.

خودش.نتیجۀ.عملکرد.خود.را.ارزیابی.و.بازاندیشی.می.کند..این.چرخه.تکرار.می.شود.و.دانش.آموز.از.
بازاندیشی.حاصل.شده.از.فعالیت.قبلی.در.تنظیم.کار.و.تکلیف.بعدی.استفاده.می.کند.

.در.دورۀ.آموزش.در.خانه،.نه.تنها.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..عادت.هایی.

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.برمی.گیرد.

اکنون.فرصت.هایی.برای.یادگیری.از.راه.دور.در.اختیار.دارید..یادگیری.از.راه.دور.به.شما.این.امکان.را.

می.دهد.که.دستورات.معلم.خود.را.در.خارج.از.کالس.فیزیکی.و.دور.از.هم.کالسی.ها.دنبال.کنید..اکثر.

برنامه.ها.معموالً.ناهمزمان.هستند.و.شما،.هر.زمان.که.بخواهید،.می.توانید.به.آنها.دسترسی.داشته.باشید،.

ولی.فّناوری.های.همزمان،.شامل.فیلم.زنده،.نوار.صوتی.و.مطالب.الکترونیکی.به.اشتراک.گذاشته.شده.در.

زمان.های.مشخص،.نیز.وجود.دارند..یادگیری.تحت.این.شرایط.را.می.توان.یادگیری.مبتنی.بر.فّناوری.

پیشرفته.نامید..در.یادگیری.مبتنی.بر.فّناوری.پیشرفته،.یادگیری.برای.فرد.مستقل.از.زمان.و.مکان.

یادگیری.است،.که.باعث.افزایش.کارآمدی.و.اثربخشی.آن.می.شود..این.موضوع.یک.تغییر.عظیم.در.نظام.

آموزش.ایجاد.می.کند.و.برای.هر.کس.که.می.خواهد.چیزی.بیاموزد،.فرصت.های.بزرگی.را.می.گشاید.و.
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راهی.را.که.در.سراسر.جهان،.از.طریق.آن.دانش.به.دانش.آموزان.ارائه.و.منتقل.می.شد،.تغییر.می.دهد.
در.محیط.های.یادگیری.غنی.شده.با.فّناوری،.یادگیری.با.دانش.پیوند.می.خورد.که.طی.آن.یادگیرنده.از.
درک.منابع.دانش.و.فهم.چارچوب.دانش.مربوط.به.اهداف.یادگیری.شروع.می.کند.و.به.تدریج.در.محتوای.
دانش.به.خبرگی.می.رسد،.به.طوری.که.می.تواند.بر.کل.دانش.آموخته.شده.در.دورۀ.زمانی.مشخص.تسلط.
پیدا.کند..در.این.شرایط.شما.در.سن.نوجوانی.یا.جوانی.به.فناوری.های.ارتباطی.دسترسی.دارید..برای.
حفظ.سالمتی.و.امنیت.خودتان.نحوۀ.استفاده.از.فّناوری.با.مسئولیت.پذیری.را.یاد.بگیرید..این.مسیری.
است.که.شما.را.برای.زندگی.در.جامعه.ای.که.پر.از.فناوری.است.آماده.می.کند..در.این.مّدت.می.توانید.

در.کنار.یادگیری.مدرسه.ای،.استفاده.مسئوالنه.از.فّناوری.را.تمرین.کنید..
.برای.بهبود.و.ارتقای.یادگیری.فّعال.روش.ها.و.راهبردهایی.وجود.دارد..برای.اینکه.یک.یادگیرندۀ.فّعال.

باشید،.باید.از.راهبردهایی.استفاده.کنید.که.رفتارهای.شما.را.تنظیم.می.کند..
.سعی.کنید.در.خود.عادت.های.خوب.فراشناختی.به.وجود.آورید..یعنی.به.روش.های.فکرکردن.و.کار.
کردن.خود.در.مطالعه.و.یادگیری.بیاندیشید.و.دربارۀ.بهبود.و.ارتقاء.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.نمی.کند،.شگردها.و.روش.های.خود.
را.دوباره.ترمیم.و.نوسازی.کنید..شما.همچنین.باید.از.زمان.موجود.خود.به.صورت.مؤثر.و.کارآمدی.
استفاده.کنید،.روش.هایی.را.که.انتخاب.کرده.اید،.ارزیابی.کنید.و.روش.های.خود.را.برای.یادگیرهای.بعدی.
سازگار.کنید..پس.سه.مرحله.اصلی.هنگام.تنظیم.یادگیری.خودتان.وجود.دارد:.برنامه.ریزی،.نظارت،.و.
ارزیابی..این.مراحل.لزوماً.پی.درپی.نیستند.و.شما.می.توانید.در.طول.دورۀ.یادگیری.یک.کار.یا.تکلیف.

از.چرخه.های.گوناگونی.عبور.کنید.
.هنگام.تحصیل.در.خانه.منابع.و.فّناوری.های.یادگیری،.یادگیریی.های.متفاوتی.را.ارائه.می.دهند..
شما.می.توانید.با.دیدن.کالس.های.برخط.همزمان.یا.ناهمزمان.در.اینترنت.و.شرکت.در.انواع.فعالیت.ها.
به.صورت.جالب.و.جذاب.بیاموزید..این.نوع.یادگیری.تجربیات.مختلف.یادگیری.را.به.وجود.می.آورد.و.

زمان.بسیار.خوبی.است.تا.عادت.های.یادگیری.خوبی.را.در.خانه.ایجاد.کنید..
.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.می.توانید.تفکر.اجتماعی.

خود.را.از.طریق.همکاری.گروهی.و.خانوادگی.ارتقا.دهید.
به.طور.خالصه.می.توان.گفت.شش.عنصر.اصلی.برای.یادگیری.فّعال.در.خانه.عبارت.اند.از:.

ـ.برنامه.ریزی.یادگیری.و.بازی،
ـ.انتخاب.منابع.یادگیری.بر.اساس.نیاز،

ـ.مطالعه.و.بازی.به.صورت.گروهی،
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ـ.ایجاد.فرایند.یادگیری.مؤثر،
ـ.بررسی.و.ارزیابی.کیفیت.یادگیری.توسط.خودتان،

ـ.مرور.و.وارسی.آنچه.آموخته.اید.
.هنگامی.که.در.خانه.در.حال.یادگیری.هستید،.شما.و.والدینتان.به.همۀ.این.عناصر.توجه.کنید.تا.یک.

یادگیرندۀ.فّعال.بشوید.
.برای.برنامه.ریزی.کردن.و.تولید.برنامه.های.یادگیری.مفید.و.مؤثر.به.خودتان.کمک.کنید..برای.هدایت.
و.تنظیم.آسان.و.دنبال.کردن.کارهای.برنامه.ریزی.شده،.یک.تقویم.یا.برنامۀ.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.برنامه.ریزی.نکنید.و.زمان.اضافی.برای.مواقع.اضطراری.در.

نظر.بگیرید،.بی.جهت.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.کنید.
.زمان.یادگیری.خود.را.طوری.تنظیم.کنید.تا.پراکندگی.فکر.و.حواس.پرتی.شما.به.حداقل.برسد..
مطالب.مختلف.یادگیری.را.رنگ.آمیزی.کنید.تا.کنترل.اجرای.برنامه.و.دنبال.کردن.آن.آسان.تر.شود..
.به.خودتان.کمک.کنید.تا.تمرکز.خود.را.بهبود.دهید..برای.هر.5٠.تا.6٠.دقیقه.مطالعه،١٠.تا.١5.دقیقه.

استراحت.کنید..در.زمان.استراحت،.یک.میان.وعده.غذای.سبک.صرف.کنید،.قدم.بزنید.و.......
.در.پایان.یک.روز.یا.یک.هفته.به.خودتان.پاداش.دهید..پاداش.یک.هفته.باید.بیش.تر.از.پاداش.هر.روز.باشد..
زمان.هایی.را.که.بهتر.مطالعه.می.کنید،.مشخص.کنید.و.از.قبل.برای.آنها.برنامه.ریزی.کنید..ساعات.خواب.و.

بیداری.خود.را.تنظیم.کنید.
.برای.کمک.به.خودتان.در.مدیریت.منابع.یادگیری.تالش.کنید.تا.به.طور.مؤثرتر.و.کارآمدتر.از.

جست.وجوگر.اینترنتی.استفاده.کنید..وقت.خود.را.هدر.ندهید.
.محیط.یادگیری.خود.را.مدیریت.کنید؛.محیط.های.یادگیری.را.می.توان.از.سه.منظر.تنظیم.کرد..

..با.انتخاب.یک.مکان.آرام.و.ثابت،.یک.جریان.و.روال.عادی.و.طبیعی.برای.انجام.کارها.و.تکالیف.ایجاد. 1

کنید؛.حتی.االمکان.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.فعالیت.هایی.که.انجام.می.دهید.تنوع.ایجاد.کنید.

.از.به.هم.خوردن.تمرکز.حواس.)حواس.پرتی(،.پرهیز.کنید..)حواس.پرتی.هایی.چون.تلفن.همراه،. ٢
تصاویر.مورد.عالقه،.موسیقی.و.معطوف.شدن.به.افراد.دیگر(

.محیط.یادگیری.خود.را.پاک.سازی.کنید.و.تمیز.نگه.دارید..کتاب،.لوازم.التحریر،.مواد.و.....را.تمیز.و. 3
مرتب.کنید.
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.برای.کمک.به.خودتان.از.دیگران.مشاوره.بگیرید..روند.یادگیری.آنقدر.پیچیده.و.دشوار.است.که.

مشورت.کردن.با.دیگران.دربارۀ.آن.طبیعی.است..مشورت.با.والدین،.معلمان.و.هم.کالسی.های.خود.را.
در.اولویت.قرار.دهید.

.خود.ـ.نظارتی.)خود.ـ.مراقبتی(.را.ارتقا.دهید.و.به.سوء.رفتار.در.یادگیری.به.درستی.پاسخ.دهید..

برنامۀ.زمان.بندی.شدۀ.روزانه.تهیه.کنید..شما.می.تواند.عمدتاً.کار.خود.ـ.مراقبتی.یا.خود.ـ.نظارتی.را.
خودتان.انجام.دهید،.شما.می.توانید.به.طور.دقیق.برنامۀ.خود.را.دنبال.کنید..

.تکالیف.را.با.توجه.به.درجه.اضطرار،.فوریت.و.اهمیت.آنها،.دسته.بندی.کنید..شما.باید.اهداف.و.وظایف.
بلند.مدت.و.کوتاه.مدت.را.با.اصول.زیر.در.اولویت.قرار.دهید:

.به.کارها.و.وظایف.مهم.و.فوری.رسیدگی.کنید. 1
.تکالیفی.که.مهم.هستند.اما.فوریت.ندارند.و.تکالیفی.را.که.نیاز.به.برنامه.ریزی.دقیق.دارند،.مشخص. ٢

کنید.و.در.هر.روز.مقداری.از.زمان.را.برای.انجام.این.تکالیف.ذخیره.کنید..
.اگر.وقت.ندارید،.می.توانید.از.دیگران.برای.انجام.کارهای.فوری.خود.کمک.بگیرید. 3

.اگر.کارها.فوری.و.مهم.نیستند،.سعی.کنید.آنها.را.انجام.ندهید. 4
.برای.برخورد.با.»وقفه.ها«.برنامه.داشته.باشید..برای.رویدادهای.غیر.منتظره.در.انتهای.جدول.برنامۀ.
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.آن.که.محتوای.یادگیری.کنونی.

تکمیل.شد،.زمانی.را.برای.پرداختن.به.آن.رویدادها.در.نظر.بگیرید.
.تکالیف.دشوار.یادگیری.را.تقسیم.کنید..برخی.از.تکالیف.دشوار.یادگیری.را.می.توان.به.موارد.
کوچک.تر.تقسیم.کرد.و.یک.به.یک.و.گام.به.گام.از.عهدۀ.انجام.کارهای.کوچک.برآمد،.تا.به.طور.
مؤثر.از.کندی.ناشی.از.دشواری.تکالیف.جلوگیری.کنید..راهبرد.موفق،.مسئله.و.مشکل.بزرگ.را.
به.مسائل.کوچک.تر.تجزیه.می.کند.و.آنها.را.یک.به.یک.و.گام.به.گام.حل.می.کند.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.حّل.آن.برنیایید.
.دفترچۀ.یادداشت.یادگیری.داشته.باشید.و.از.آن.مراقبت.کنید..با.ثبت.کردن.زمان.یادگیری.روزانه،.
هفتگی.و.ماهانۀ.خود.در.دفترچۀ.یادداشت.یادگیری،.محتوا.و.شیوۀ.یادگیری.مشخص.می.شود،.به.طوری.
که.می.توانید.میزان.و.کیفیت.تسلط.بر.دانش.و.پیشرفت.یادگیری.خود.را.در.هر.زمان.ردیابی.کنید.و.

اصالحات.و.تنظیمات.الزم.را.در.آن.به.موقع.اعمال.کنید.
.از.برجسته.کردن.و.نشانه.گذاری.ها.استفاده.کنید..از.نظر.بصری.مورد.یا.مواردی.که.از.یک.فهرست.
جدا.می.شوند.احتمال.بیشتری.وجود.دارد.که.در.خاطر.شما.بمانند..برجسته.کردن.با.عالمت.گذاری،.
تمرکز.بیشتری.روی.کار.مورد.نظر.ایجاد.خواهد.کرد.و.مانع.غفلت.شما.از.دیگر.تکالیف.موجود.در.

فهرست.نیز.می.شود..
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.با.ارزش.یابی.مؤثر.از.یادگیری.خود.به.خودتان.کمک.کنید..با.ساختن.انواع.روش.های.ارزش.یابی..

یادگیری.و.استانداردهای.عملی.به.ارزش.یابی.واضح..و.شفافی.از.خودتان.برسید..ارزش.یابی.باید.عملی.و.

واقع.بینانه.باشد،.تا.در.اثر.نتایج.نادرست.آن،.از.ارزش.یابی.باال.یا.پایین.خودتان.خودداری.کنید..اهداف.

ارزش.یابی.باید.متنوع.باشند،.از.جمله.شامل.ارزیابی.فرایند.یادگیری،.ارزش.یابی.نتایج.یادگیری.و.ارزیابی.
نگرش.یادگیری.باشد..روش.های.ارزیابی.می.توانند.متنوع.باشند..

.روال.ثبت.کارهای.انجام.شده.و.انجام.نشده.در.دفترچۀ.یادگیری.را.به.صورت.مداوم.انجام.دهید..دربارۀ.

نقاط.قوت.و.نقاط.ضعف.خود.یک.پرونده.تشکیل.دهید..در.این.پرونده.ثبت.کنید.که.با.چه.راهبردهای.
بهتری.می.توانید.کار.کنید،.با.چه.نوع.یادگیری.هایی.مشکل.دارید.و.در.کجا.می.توانید.پیشرفت.کنید.

.بزرگ.ترین.دشمن.بازاندیشی.)تأمل.در.تفکر.و.عمل.خویش(،.اعتماد.به.نفس.بیش.از.حد.است..از.

افتادن.در.دام.اعتماد.به.نفس.بیش.از.حد.دوری.کنید..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.
کنید.و.بین.دانش.قبلی.و.دانش.جدید.ارتباط.برقرار.کنید.

.برای.ارزیابی.خودتان.با.والدین.و.معلمان.خود.مشورت.کنید.و.تجارب.و.دستاوردهای.یادگیری.خود.

را.با.آنها.به.اشتراک.بگذارید..کم.و.بیش.چنین.پرسش.هایی.را.از.خودتان.بپرسید؟.»دالیل.من.برای.
اینگونه.فکر.کردن.چیست؟«،.».من.از.این.تحلیل.ها.چه.می.آموزم؟«.و....

.بازاندیشی.دوره.ای.کوتاه.مدت.و.بازاندیشی.فرآیندی.بلند.مدت.را.با.هم.ترکیب..کنید..برای.مثال،.

یادگیری.بازاندیشی.می.تواند.بر.روی.یادگیری.بخشی.از.یک.درس.یا.موضوع.درسی،.یادگیری.در.یک.
دورۀ.درسی،.یادگیری.در.یک.روز.یا.حتی.یادگیری.در.یک.نیم.سال.تحصیلی.انجام.شود..

.می.توان.از.ابزارهای.یادگیری.برای.تجسم.تفکر.استفاده.کرد،.که.نتایج.بازاندیشی.را.آشکارتر.کند،.به.

گونه.ای.که.یک.مرجع.برای.فرایند.یادگیری.بعدی.می.شود..تغییرات.در.سبک.یادگیری.خود.و.حاصل.
آن.یعنی.افکار.و.آموخته.های.خود.را.به.قلم.بیاورید.و.بنویسید.

وقتی.یک.یادگیرنده.ّفعال.می.شوید،.امکان.بهره.گیری.صحیح.از.تجربه.و.دانش.معلمان.خود.را.به.عنوان.

افراد.خبره.و.متخصص.به.دست.می.آورید..در.کالس.های.آموزش.غیرحضوری،.فرصت.بهره.گیری.از.دانش،.

هنر.و.مهارت.معلمان.خود.را.غنیمت.بشمارید.و.پرسش.های.خود.را.به.طور.شفاف.و.صریح.از.آنان.و.

هم.کالسی.های.خود.بپرسید..پرسش.های.شما.نمایانگر.کمّیت.و.کیفیت.یادگیری.شماست..معلمان.بیشتر.

براساس.پرسش.های.شما،.شما.را.ارزش.یابی.می.کنند.تا.از.روی.پاسخ.هایتان..آنان،.موفقیت.خودشان.

را.بیشتر.در.پرسش.های.شما.جست.وجو.می.کنند.تا.پاسخ.هایتان..معلمان.دوست.دارند.پرسش.های.

دقیق.شما.را.بشنوند.و.به.پرسش.های.شما.پاسخ.دهند؛.شما.نیز.به.پاسخ.های.معلمانتان.گوش.بسپارید..

آنها.حاصِل.عمر.خود.و.میراث.فرهنگ.و.جامعه.را.در.اختیار.شما.می.گذارند..هنر.خوب.گوش.دادن.را.
بیاموزید.و.تمرین.کنید.
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3ـ2ـ معلم، هادی و راهبر فرایند یاددهی ـ یادگیری؛ 
معلم.به.شیوه.های.عالمانه.و.هنرمندانه،.فعالیت.های.متنوع.و.متکثر.یادگیری.دانش.آموزان.)یادگیرندگان.
فعال(.را.در.جهت.تحقق.اهداف.مصوب.آموزشی.هدایت.می.کند.لذا.تمامی.ارکان.جامعه.به.ویژه.عوامل.

مؤثر.در.امر.تربیت.و.یادگیری.باید.از.معلم.و.جایگاه.او.برای.ایفای.این.نقش.خطیر.حمایت.کنند.
اکنون.با.چه.مسئله.ای.مواجه.هستیم؟.چه.تغییراتی.رخ.داده.و.این.تغییرات.چه.آثاری.بر.کار.و.هویت.
حرفه.ای.ما.معلمان.و.دبیران.دارد؟.تغییراتی.در.زمان.و.مکان.آموزش.به.وقوع.پیوسته.که.سایر.
فرایندهای.یاددهی.ـ.یادگیری.را.با.تغییراتی.مواجه.می.کند..شاید.در.شرایط.جدید.هنوز.برخی.از.ما.
در.تالشیم.تا.با.زحمت.و.مرارت.فراوان،.همان.کاری.را.که.در.کالس.های.حضوری.انجام.می.دادیم،.
از.طریق.وسایل.و.ابزارهای.الکترونیکی.در.فضای.مجازی.انجام.دهیم.و.با.تولید.فیلم.های.تدریس،.
پیام.های.صوتی.و.سخنرانی.های.برخط.و.....به.انتقال.محتواهای.درسی.مشغول.باشیم.و.انتظار.داشته.
باشیم.تا.در.فضای.مجازی.نیز.دانش.آموزان.همان.اقتضائات.و.قواعد.کالس.درس.حضوری.را.با.نظارت.
خانواده.ها.و.اولیای.مدرسه.رعایت.کنند.تا.ما.بتوانیم.فعالیت.های.آموزشی.خود.را.به.راحتی.انجام.
دهیم..قرار.نیست.آموزش.مجازی.تمامی.نقایص.و.نارسایی.های.آموزشی.ما.را.در.کالس.حضوری.
اصالح.کند؛.ولی.حتماً.برخی.از.این.نارسایی.ها.را.می.تواند.جبران.کند.و.لذا.باید.در.هدف.گذاری.
آموزش.مجازی.از.افراط.و.تفریط.خودداری.کنیم..اّما.اینکه.بخواهیم.همان.رویه.ها.و.عادت.های.خود.
در.آموزش.حضوری.را.بدون.کم.و.کاست.به.فضای.مجازی.بیاوریم.و.تفاوت.های.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.نظریه.های.
جدید.یادگیری.و.گسترش.فّناوری.های.اطالعات.و.ارتباطات.و.هم.افق.شدن.این.دو.عامل.در.نظام.های.
آموزشی.جهان.از.تغییر.»محیط.یادگیری.انفعالی«.به.»محیط.یادگیری.فّعال«.و.تأکید.بر.»یادگیری.فّعال«.
سخن.گفته.شده.است..در.اثر.این.تغییر،.مدرسه،.محیط.تعاملی.و.خاّلقی.برای.معلمان.و.دانش.آموزان.
فراهم.می.کرد.و.برای.فّعال.شدن.تفکر.و.استعدادهای.دانش.آموزان.و.تشویق.و.پرورش.فرایندهای.عالی.
فکری.و.مهارت.های.تفکر.انتقادی.و.خاّلقانه.زمینه.سازی.می.کرد..براین.اساس.دو.راهبرد.و.خط.و.مشی.

زیر.به.نظام.های.آموزش.و.پرورش.دنیا.پیشنهاد.می.شد.
.تبدیل.دانش.آموز.منفعل.به.یادگیرنده.ای.فّعال.و.تشویق.او.برای.پذیرش.مسئولیت.هر.چه.بیشتر.در.
فرایند.یادگیری،.ایجاد.زمینه.های.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.فرصت.های.آموزشی.خارج.

از.کالس.درس.از.طریق.فّناوری.های.اطالعات،.اینترنت.و.شبکه.وب..
.تغییر.نقش.معلم.از.انتقال.دهندۀ.اطالعات.به.راهبر.و.هدایت.کننده.و.مشوق.و.محرک.دانش.آموز.به.

یادگیری..)جداول.زیر.این.دو.دسته.تغییر.را.خالصه.می.کند.(
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 مقایسۀ محیط های یادگیری انفعالی و فّعال

محیط یادگیری فّعالمحیط آموزشی انفعالیمؤلفه ها

تعاملیبیشتر.یکسویهفعالیت کالسی

.گاهی.یادگیرندهبیانگر.مطالب،.متخصصنقش معلم همکارـ.

ارتباطات،.جست.وجو،.ابتکاراز.بر.کردن.مطالبتأکید آموزشی

تحول.مطالبانباشتن.مطالب،.با.ارجاع.به.ضوابطمفاهیم علمی

کیفیت.درکآزمون.های.چند.گزینه.ایاثبات موفقیت ها

ارجاع.به.معیارها،.عملکردهاتمرین.و.تکرارارزش یابی

ارتباط،.دسترسی،.همکاریاستفاده از فّناوری
 

مقایسۀ تغییر نقش های معلم و دانش آموز در محیط های  انفعالی و فّعال

تغییرات در نقش معلم

تغییر.از:
مخابره.کننده.اطالعات،.منبع.اولیه.اطالعات،.متخصص.
مفاهیم،.پاسخ.گوی.تمامی.سؤاالت..معلم.تمام.جنیه.های.

یادگیری.را.کنترل.و.هدایت.می.کند.

تغییر.به:
تسهیل.کنندۀ.یادگیری،.همکار،.مربی،.مشاور،.راهنما.و.هم.درس
معلم.در.مسیر.فراگیری،.انتخاب.ها.و.مسئولیت.های.بیشتری.

به.دانش.آموزان.تفویض.می.کند

تغییرات در نقش دانش آموز

تغییر.از:
دانش.ها،. بازآفرینی. اطالعات،. منفعل. دریافت.کننده.

یادگیری.فعالیتی.انفرادی.

تغییر.به:
مشارکت.کنندۀ.فّعال.در.فرایند.یادگیری.تولید.و.تسهیم.
دانش،.ایفای.گاه.به.گاه.نقش.متخصص،.یادگیری.همکارانه.

و.مشارکت.با.دیگران

بدون.شک.این.نقش.جدید.معلم.به.هیچ.وجه.از.اهمیت.او.نمی.کاهد،.بلکه.مستلزم.بینش.ها،.دانش.ها،.

هنرها.و.مهارت.های.جدید.فراوانی.است..تأکیدی.که.بر.نقش.دانش.آموزان.می.شود،.نافی.این.مهم.نیست.

که.هستۀ.اصلی.تغییرات.و.اصالحات.آموزشی.و.پرورشی.را.باید.در.نقش.معلمان.جست..اّما.ما.دیگر.

نمی.توانیم.دانش.آموزان.را.ظرف.های.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.دانش.های.جدید.و.عالی.است..چنین.



45

برنامة درسی
 دورۀ دوم متوسطه نظری در
 شرایط ویروس کووید 19

معلمی.باید.بتواند.با.معرفی.مسائل.به.دانش.آموزان،.ایجاد.ابهام.کند.و.با.ارائۀ.راهبردهای.حل.مسئله.به.

کمک.خود.او.رفع.ابهام.کند..کوهی.از.نیازهای.جدید.دانش.آموزان.و.مهارت.های.فکری.وجود.دارد.که.

پاسخ.گویی.به.آنها.الزامی.است.و.پاسخ.به.آنها.تنها.از.عهده.معلمان.فرهیخته،.هنرمند،.متخصص.و.ماهر.
بر.می.آید..»ای.که.از.کوچه.معشوقه.ما.می.گذری/.برحذر.باش.که.سر.می.شکند.دیوارش«.
برای.عمل.به.وظیفه.معلمی.در.شرایط.آموزش.از.راه.دور.توجه.به.نکات.زیر.ضروری.است.

.تمامی.متخصصان.آموزش.الکترونیک،.عملکرد.مطلوب.یادگیری.را.در.نقش.و.کارکرد.معلمان. 1

جست.وجو.می.کنند..از.نظر.آنان،.معلمان.حال.و.آینده.عالوه.بر.دانش.و.اطالعات.خود،.دربارۀ.روش.ها.و.

.یادگیری،.می.بایست.مهارت.های.فنی.و.اداری.الزم.را.برای.آموزش.در.محیط. مهارت.های.جدید.یاددهیـ.

وب.و.هر.محیط.مجازی.دیگر.به.دست.آورند..برخی.از.این.مهارت.های.فنی.و.اداری.به.این.شرح.اند:.الف(.

مهارت.های.پایه.کار.با.رایانه؛.مثل.فایل.بازکردن،.کپی.و.ذخیره.کردن.اطالعات،.ایجاد.فایل.های.پشتبان،.

استفاده.از.جست.وجوگرها.و.....ب(.مهارت.های.مربوط.به.یاددهی.و.یادگیری.از.طریق.وب؛.مانند.آشنایی.
اولیه.با.کارکرد.نرم.افزارهای.جدید.آموزشی.ج(.استفاده.و.به.کارگیری.ایمیل.د(.آشنایی.با.مرورگرها

.در.فرایند.یاددهی.و.یادگیری،.روش.های.یاددهی.ـ.یادگیری،.رسانه.های.آموزشی.و.ارزش.یابی.سه. ٢

عنصر.اساسی.دستگیر.ما.هستند..شاید.برخی.از.ما.تا.دیروز.آنها.را.مستقل.و.مجزای.از.یکدیگر.می.دیدیم.

یا.آنها.را.حاشیه.ای.و.نادیده.می.پنداشتیم.و.بدون.استفاده.عالمانه.و.هنرمندانه.از.آنها.به.کار.معلمی.مشغول.

بودیم..ولی.در.شرایط.جدید.ارتباط.تنگاتنگ.و.هویت.یکپارچۀ.این.عناصر.خودشان.را.به.ما.تحمیل.

می.کنند.و.بدون.این.تلقی.یکپارچه.نمی.توانیم.به.وظایف.معلمی.خود.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.به.کارگیری.روش.های.یاددهی.و.یادگیری،.استفاده.از.رسانه.های.آموزشی.و.اجرای.

ارزش.یابی.را.باید.باهم.یا.حداقل.متناظر.باهم.برنامه.ریزی.کنیم..روش.های.فّعال.یاددهی.و.یادگیری،.
رسانه.های.پرشمار.و.ارزش.یابی.های.متنوع.با.شرایط.آموزش.مجازی.تناسب.بیشتری.دارند.

.یادگیری.می.دانیم،.در.شرایط.آموزش.از.راه.دور.سهم. .اگر.پداگوژی.و.آموزش.را.علم.و.هنر.یاددهیـ. 3

و.نقش.هنر.و.هنرمندی.و.زیبایی.شناسی.در.کار.معلمی.برجسته.تر.می.شود..این.ویژگی.برجسته.هم.باید.

در.آموزش.های.ضمن.خدمت.معلمان.به.آن.توجه.شود.و.هم.ما.باید.در.فعالیت.های.حرفه.ای.خود.انرژی.

و.وقت.بیشتری.صرف.کنیم.و.در.سبد.حرفه.ای.خود.سهم.خاصی.برای.آن.قائل.شویم..استعدادهای.

هنری.بالقوه.و.توانایی.های.هنری.بالفعل.خود.را.بیشتر.به.کار.بگیریم.و.توسعه.دهیم..در.محصوالت.

تربیتی.و.آموزشی.که.تولید.می.کنیم.شاخص.های.هنری.و.زیبایی.شناسی.را.به.صورت.حداکثری.مراعات.

و.اعمال.کنیم..معلم.در.شرایط.آموزش.مجازی.نه.تنها.بی.رقیب.نیست.بلکه.رقبای.بزرگی.دارد.که.بدون.

بهره.گیری.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.بی.هنر.لقمه.چیند.و.سختی.بیند«.
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.در.شرایطی.که.»اجتماع.یادگیری«.و.کالس.درس.در.مکان.و.زمان.معینی.برگزار.نمی.شود،.فرصت. 4

برای.فردی.شدن.و.شخصی.شدن.یادگیری.ها.بیشتر.می.شود..این.امر.از.سویی.برای.یادگیری.فّعال.و.

معنادار.شدن.یادگیری.دانش.آموزان.فرصت.مغتنمی.است،.ولی.تربیت.مستلزم.انتقال.فرهنگ.و.جامعه.

نیز.می.باشد.و.باید.در.کنار.کثرت.و.تنوع.یادگیری.ها،.از.وحدت.و.یگانگی.تربیت.و.یادگیری.نیز.پاسداری.

کرد..وحدت.تربیت.از.طریق.هم.سویی.فعالیت.های.متنوع.و.متکثر.دانش.آموزان.با.اهداف.مصوب.آموزشی.

محقق.می.شود.و.این.وظیفۀ.خطیر.جز.از.طریق.ما.معلمان.امکان.پذیر.نیست..معلمان.ضامن.تحقق.اهداف.

مصوب.آموزشی.هستند..ما.معلمان.به.نمایندگی.از.فرهنگ.و.جامعه.به.این.مهم.مبادرت.می.کنیم.و.تمام.

ارکان.جامعه.باید.ما.را.در.انجام.این.امر.حمایت.کنند..از.دو.راه.می.توان.به.تحقق.و.تضمین.این.هدف.

کمک.کرد..تالش.کنیم.اهداف.اصلی.هر.واحد.یادگیری.را.صریح.و.شفاف.با.دانش.آموزان.در.میان.بگذاریم.

و.از.انتقال.و.دریافت.آن.توسط.دانش.آموزان.اطمینان.حاصل.کنیم.و.با.پرسش.ها.و.ارزش.یابی.های.مکرر.

و.متنوع.در.حین.تدریس.بر.آن.صحه.بگذاریم..کالس.را.به.گروه.های.کوچک.تقسیم.کنیم.و.ارتباط.

میان.افراد.گروه.را.تعقیب.و.تقویت.کنیم.به.گونه.ای.که.تنوع.و.کثرت.یادگیری.های.فردی.در.گروه.ها.به.

وحدت.برسد.و.با.تضمین.ارتباط.گروه.های.مختلف.با.یکدیگر.وحدت.فعالیت.های.یادگیری.دانش.آموزان.

بیشتر.شود..بهتر.است.برخی.از.تدریس.ها.را.به.گروه.ها.بسپاریم.و.برخی.از.ازشیابی.کالس.را.به.صورت.

گروهی.انجام.دهیم.و.به.گروه.ها.امتیاز.بدهیم.و.نه.صرفاً.به.افراد..فرصتی.فراهم.کنیم.تا.افراد.و.گروه.های.
مختلف،.یکدیگر.را.ارزش.یابی.کنند.تا.وحدت.و.هم.گرایی.فعالیت.های.کالس.بیشتر.شود..

.تربیت.عمق.هر.آموزشی.است.و.همواره.با.ارائۀ.یک.آموزش.خوب،.سطحی.از.تربیت.محقق.می.شود.. 5

پس.باید.تالش.کنیم.آموزش.کم.عیب.و.نقصی.ارائه.کنیم..اّما.می.توان.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.می.تواند.مستعد.آسیب.های.اجتماعی.و.روانی.باشد،.پناه.و.سنگ.صبور.دانش.آموزان.باشیم..

انسان.ها.به.امید.زنده.اند،.به.بهانه.های.مختلف.امید.را.به.دانش.آموزانمان.هدیه.کنیم..از.ذکر.نقایص.و.

معایب.احتمالی.آموزش.مجازی.و.تکرار.آن.خودداری.کنیم.و.به.آنها.اطمینان.دهیم.که.می.توانند.به.شکل.

عمیق.و.دقیق.مطالب.را.بیاموزند.و.ما.برای.این.مهم.همواره.درکنار.آنها.هستیم..آستانۀ.تحمل.پذیری.

خود.را.به.صورت.مستمر.ارتقا.دهیم.تا.دانش.آموزان.از.ما.درس.صبر.و.استقامت.بیاموزند،.انتقادپذیری.

را.به.خوبی.تجربه.کنیم.و.آن.را.به.عنوان.ارزش.در.خود.و.دانش.آموزان.نهادینه.کنیم..فرصتی.فراهم.

کنیم.تا.دانش.آموزان.پرسش.های.خود.را.صریح.و.شفاف.در.جمع.مطرح.کنند..ارزش.یابی.خود.را.مقدم.

بر.ارزش.یابی.دانش.آموزان.بدانیم.تا.خودارزیابی.را.در.آنها.تقویت.کنیم..بین.محتوا.و.تکالیف.درسی.و.

زندگی.دانش.آموزان.ارتباطی.معنادار.برقرار.کنیم.تا.عالقه.و.انگیزه.های.درونی.آنها.را.برای.درس.خواندن.

و.یادگیری.برانگیزانیم..شاید.در.این.مورد.طرح.تکالیفی.که.نیازمند.همکاری.و.تعامل.دانش.آموزان.و.

خانواده.ها.باشد،.راه.گشا.است..ذهن.دانش.آموزان.را.از.معلومات.تلنبار.نکنیم..از.حجم.و.گستره.مطالب.
بکاهیم.و.بر.عمق.و.باطن.آنها.بیافزاییم...به.عبارت.مشهور.اندیشیدن.را.به.آنها.بیاموزیم.و.نه.اندیشه.ها.را!
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در.کارگاه.های.آموزشی.ضمن.خدمت.که.برای.مهارت.های.آموزش.غیرحضوری.برگزار.می.شود،.شرکت.

کنیم..از.تجربیات.دیگر.همکارانمان.استفاده.کنیم.و.محتواها.و.محصوالت.آموزشی.و.تربیتی.منتخب.

سایر.همکاران.را.جست.وجو.کنیم.و.به.دانش.آموزان.معرفی.کنیم.و.حتی.االمکان.در.اختیار.آنها.بگذاریم..

رسانه.های.پشتیبان.و.مراجع.و.منابع.اطالعاتی.و.چگونگی.استفاده.از.آنها.را.به.دانش.آموزان.آموزش.

دهیم..کالس.غیرحضوری.ما.نباید.یکنواخت.و.خسته.کننده.باشد..شاید.داشتن.طرح.درس.و.استفاده.

از.رسانه.های.پرشمار.در.این.مورد.به.ما.کمک.کند..کالس.مجازی.قبل،.حین.و.بعد.دارد.به.ویژه.زمانی.

که.از.روش.کالس.معکوس.استفاده.می.کنیم.برای.هر.سه.زمان.آن.برنامه.ریزی.کنیم.و.بدون.اینکه.

دانش.آموزان.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.روش.های.متناسب.و.خالقانه.ارزش.یابی.

کنیم.و.بازخورد.مناسب.نشان.دهیم..پرسش.های.مفهومی.و.نیازمند.تولید.معنا.را.در.ارزش.یابی.ها.بیشتر.

کنیم.و.نسبت.به.امانتداری.دانش.آموزان.در.آزمون.ها.حساسیت.زیادی.نشان.ندهیم..در.صورت.امکان.
نظرخواهی.از.دانش.آموزان.را.برای.رصد.نیازها.و.خواسته.های.آنان.را.از.دست.ندهیم..

4ـ٢ـ مدیر: سازمان دهنده و هماهنگ کننده فعالیت های آموزشی و تربیتی
.مدیر.در.شرایط.آموزش.چهره.به.چهره،.در.موقعیت.و.چارچوب.مدرسه.و.کالس.درس.به.هماهنگی.
.یادگیری.می.پرداخت..اینک.در.شرایط.آموزش. عوامل.مؤثر.در.تربیت.و.ساماندهی.فعالیت.های.یاددهیـ.
از.راه.دور.باید.با.تولید.سه.بستۀ.مدیریتی.ویژه.اولیا،.دانش.آموزان.و.مربیان.در.محیطی.گسترده.تر.و.

البته.پیچیده.تر.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.یادگیری.اند.و.البته.
همواره.تالش.می.کنند.تا.با.توجه.به.اقتضائات.خود.به.بهترین.شیوه.از.تمامی.ظرفیت.فضای.مجازی.
استفاده.کنند..این.همان.اصل.تعطیل.ناپذیری.مدرسه.و.تربیت.مدرسه.ای.است.و.بسیار.آشکار.است.که.
برقراری.و.برپایی.مدرسه.صرفاً.به.معنی.باز.بودن.درهای.فیزیکی.مدرسه.نیست،.بلکه.جاری.و.ساری.
بودن.تربیت.مدرسه.ای.با.شادابی.و.بالندگی.کامل.مهم.است..مدیر.مدرسه.ضامن.برقراری.و.دائر.بودن.

مدرسه.و.تربیت.مدرسه.ای.است..عمل.به.این.وظیفۀ.مهم.کاری.بس.خطیر.و.چه.بسا.دشوار.است..
در.شرایط.کنونی.وضعیت.تربیت.مدرسه.ای.کاماًل.حضوری.ناممکن.است.و.تربیت.مدرسه.ای.کاماًل.
غیرحضوری.مطلوب.نیست..مدیر.مدرسه.باید.در.همین.شرایط.کرونایی.هم.حتی.االمکان.با.رعایت.کامل.
شیوه.نامه.های.بهداشتی.از.تمامی.ظرفیت.حضوری.مدرسه.برای.تعامل.مؤثر.دانش.آموزان،.خانواده.ها.
و.معلمان.استفاده.کند..این.ارتباط.ضرورتاً.از.طریق.تشکیل.کالس.درس.و.اجتماع.یادگیری.مرسوم.
صورت.نمی.گیرد..بلکه.تعامل.آموزشی.و.تربیتی.دانش.آموزان.و.خانواده.ها.و.معلمان.می.تواند.در.قالب.های.
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متفاوت.حضوری.زمان.بندی.و.اجرا.شود..حداقل.ارتباط.میان.دانش.آموزان،.اولیا.و.مربیان.مدرسه.و.
پیگیری.های.درسی.و.آموزشی.می.تواند.از.طریق.تلفن.صورت.گیرد.

مدیر.مدرسه.در.فضای.مجازی.و.آموزش.غیر.حضوری.نیز.می.تواند.به.بسیاری.از.وظایف.مدیریتی.خود.

عمل.کند.و.آموزش.غیرحضوری.نمی.تواند.محمل.انصراف.از.تکالیف.اساسی.مدیریتی.او.باشد..اگر.قرار.

است.مدیر.مدرسه.ضامن.جاری.و.ساری.بودن.تربیت.مدرسه.ای.باشد،.بسیاری.از.فعالیت.های.مدیر.

تعطیل.ناپذیرند..از.فعالیت.های.روزمره.و.جاری.مدیر.که.بگذریم،.اساسی.ترین.وظایف.مدیر.همچنان.

برقرار.است.و.البته.عمل.به.آن.اقتضائات.جدیدی.دارد.که.باید.به.آن.آگاه.شد..تمامی.توصیه.هایی.که.به.

خانواده.ها،.دانش.آموزان.و.معلمان.می.شود،.داللت.هایی.برای.مدیر.مدرسه.دارد..مدیر.مدرسه.باید.برای.
خانواده.ها،.دانش.آموزان.و.مدیران.بسته.های.مدیریتی.مستقل.و.متناسب.طراحی.و.اجرا.کند.

ـ.در.هر.کدام.از.این.بسته.ها.مدیر.باید.براساس.برنامه.و.اهداف.آموزشی.و.تربیتی.دربارۀ.چگونگی.

استفاده.از.روش.های.یاددهی.ـ.یادگیری،.رسانه.های.آموزشی.و.ارزش.یابی.در.آموزش.های.حضوری.

و.غیر.حضوری.تصویر.واضح.و.صریحی.ارائه.کند.و.بر.اجرای.کامل.آن.نظارت.کند..در.شرایط.کنونی.

مدیران.تحولی.می.توانند.برای.عبور.از.ارزش.یابی.کمی.به.ارزش.یابی.کیفی.مشوق.و.پشتیبان.توانمندی.
باشند..

ـ.برگزاری.کالس.های.آموزش.معلمان.و.ارتقای.علمی.آنان،.به.ویژه.توانایی.استفاده.مطلوب.از.رسانه.های.

آموزشی.و.آموزش.الکترنیک،.نظارت.بر.چگونگی.ارزش.یابی.مستمر.توسط.آنان،.ارزش.یابی.معلمان.و.
نظارت.بر.عملکرد.آنان.در.شرایط.جدید.و.حمایت.و.پشتیبانی.مؤثر.از.آنها.از.اهمیت.بیشتری.برخودار.است.
ـ.حضور.و.غیاب.دانش.آموزان،.توجه.به.آسیب.های.رفتاری.و.روانی.آنها،.رصد.فعالیت.های.یادگیری.آنان،.
نظارت.بر.پیشرفت.تحصیلی.آنان،.توجه.به.تحقق.مطلوبیت.های.تربیتی.و.شهروندی.در.آنها،.پیگیری.و.

نظارت.بر.راهبرد.آموختن.یک.مهارت.توسط.آنها،.اهمیت.و.ضرورت.بیشتری.دارد.
ـ.شرایط.کرونایی.می.تواند.زمینۀ.برداشتن.دیوارهای.مرئی.و.نامرئی.میان.خانوده.و.مدرسه.باشد..از.این.
رو.برقراری.ارتباط.با.خانواده.ها،.توجه.ویژه.به.آموزش.خانواده.ها.و.جلب.مشارکت.حداکثری.آنها،.تشکیل.
انجمن.اولیا.و.مربیان.و.برگزاری.مستمر.و.منظم.جلسات.این.انجمن.برای.هم.افق.کردن.انتظارات.والدین،.
دانش.آموزان.و.معلمان.از.فرایندهای.یاددهی.ـ.یادگیری.در.آموزش.مجازی.حائز.اهمیت.فراوان.است..
به.هر.ترتیب.بخشی.از.خانه.به.کالس.درس.تبدیل.می.شود.و.برخی.از.مسئولیت.های.تربیتی.مدرسه.به.
خانواده.سپرده.می.شود..مدیر.مدرسه.باید.در.چگونگی.سازماندهی.آموزش.در.خانه.به.خانواده.ها.کمک.
کند..مدیر.باید.خود.از.امکانات.و.وسایل.الکترونیکی.دانش.آموزان.برای.دسترسی.به.آموزش.های.مجازی.
اطالع.قطعی.حاصل.کند.و.در.صورت.عدم.دسترسی.برخی.دانش.آموزان.برای.رفع.مشکل.یا.روش.های.
جایگزین.چاره.اندیشی.کند..نسبت.به.بهبود.پیشرفت.تحصیلی.دانش.آموزان.فاقد.انگیزه.حساس.باشد.و.
با.همکاری.خانوادۀ.آنان.در.این.زمینه.اقدام.الزم.را.به.عمل.بیاورد..هدایت.و.راهبری.فعالیت.های.فرهنگی.
و.اجتماعی؛.برگزاری.مناسبت.های.اسالمی،.برگزاری.مسابقات.علمی.و.فرهنگی.میان.دانش.آموزان،.
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تشکیل.شورای.مدرسه،.برگزاری.منظم.جلسات.دبیران،.ایجاد.تشکل.های.دانش.آموزی.چون.انجمن.

اسالمی،.بسیج،.هالل.احمر.و.....در.این.شرایط.نیز.امکان.پذیر.است..این.فعالیت.ها.باعث.تقویت.ارتباط.
دانش.آموزان.و.مدرسه.می.شود.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.دانش.آموزان.وظایفی.به.عهده.دارد..این.وظایف.در.شرایط.کرونایی.از.اهمیت.بیشتری.

برخوردار.است.و.باید.با.تعامل.با.معلمان،.دانش.آموزان.و.خانواده.ها.به.این.وظایف.عمل.کند..مشاورت.با.
دبیران.تربیت.بدنی.و.سالمت.و.بهداشت.و.پیشنهادها.و.راهکارها.و.نظارت.آنان.ضروری.و.راهگشاست.
برای.ساماندهی.آزمایشگاه.ها،.کارگاه.ها.و.کتاب.خانه.و.....در.فضای.مجازی.نیز.ظرفیت.هایی.وجود.دارد..
مدیر.مدرسه.می.تواند.برای.عمل.به.این.وظایف.با.دیگران.مشورت.کند.و.حتی.المقدور.از.این.ظرفیت.
استفاده.کند..برای.برطرف.کردن.مشکالت.مدرسه.در.ارائۀ.آموزش.مجازی.مطلوب.باید.از.حمایت.
حداکثری.ادارات.آموزش.و.پروش.و.خانواده.ها.بهره.برد..این.شرایط.فرصت.مجددی.برای.توجه،.پیگیری.
و.عمل.به.ارزش.عدالت.آموزشی.در.همه.ارکان.آموزش.و.پرورش،.به.ویژه.مدیران.مدارس.دولتی.است.
اگر.در.یک.طبقه.بندی.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.حتی.االمکان.از.یک.مدیر.سخت.افزاری.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.کند.
مدیریت.آموزش.و.یادگیری.الکترونیکی.به.عنوان.ابزاری.برای.اعمال.مدیریت.بر.دورۀ.آموزش.و.محتوای.

آن.در.سطح.مدرسه.عمدتاً.به.دو.بخش.اصلی.تقسیم.می.شود:.
.برنامه ریزی آموزشی در سطح مدرسه )مدیریت.بر.دوره.و.برنامۀ.آموزشی.و.یادگیری.الکترونیکی(:.
شامل.تعریف.درس،.زمان.بندی.کالس،.انتخاب.واحد،.گزارش.گیری،.سطح.بندی.و.رتبه.بندی.یادگیرندگان،.
ثبت.اطالعات.کاربران.یا.دانش.آموزان.و.ارائۀ.مباحث.درس.بر.اساس.سلسله.مراتب.و.توالی.تعریف.شده.

در.برنامه.
.برنامه ریزی درسی در سطح مدرسه )مدیریت.مطالب.و.محتوای.آموزش.و.یادگیری.الکترونیکی(:.
مدیریت.محتوا.مربوط.به.انواع.خدمات.فعالیت.های.جنبی.کالس.مجازی،.جست.وجوی.هوشمند،.ایجاد.
امکان.برای.گفت.وگوهای.گروهی.و.انباشت.تجارب.اعضای.کالس.درس.مجازی.و.طراحی.و.ارائۀ.انواع.

آزمون.و.فعالیت.های.مربوط.به.ارزش.یابی.و.دریافت.بازخورد.را.شامل.می.شود.
توجه.به.نکات.زیر،.در.اعمال.مدیریت.آموزشی.در.آموزش.مجازی.و.کارآمدی.و.اثربخشی.آن.مؤثر.است.
.مدیر.مدرسه.در.آغاز.سال.تحصیلی.از.طریق.نامۀ.الکترونیکی.یا.پیام.صوتی.یک.پیام.خوشامدگویی. 1
برای.تمامی.دانش.آموزان.ارسال.کند.و.آغاز.سال.تحصیلی.را.به.آنها.تبریک.بگوید.و.از.این.که.مدرسه.
را.برای.تحصیل.انتخاب.کرده.اند،.از.آنها.تشکر.کند.و.برای.آنها.آرزوی.سالمتی.و.موفقیت.کند.و.ضمن.
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اطمینان.بخشی.به.آنها.به.صراحت.انتظارات.خود.را.از.آنها.بیان.کند.و.چگونگی.ارتباط.با.خود.و.مربیان.
مدرسه.را.تشریح.کند.

.از.طریق.پست.الکترونیکی.یا.بحث.های.چندجانبه.با.دانش.آموزان.و.معلمان.در.ارتباط.باشد..برخی. ٢

مدیران.خالصه.ای.از.پیشرفت.کار.مدرسه.را.به.خانواده.ها،.دانش.آموزان.و.معلمان.گزارش.می.کنند.و.
دربارۀ.برنامه.های.آینده.مدرسه.اطالع.رسانی.می.کنند.و.تذکرات.الزم.را.گوشزد.می.کنند.

.با.طراحی.مناسب.آموزش.های.مجازی،.مشارکت.فّعال.خانواده.ها،.دانش.آموزان.و.معلمان،.تشویق. 3

آنها.به.تأمل.و.خود.راهبری،.می.تواند.مسایل.و.مشکالت.ناشی.از.جدا.افتادگی.را.کاهش.دهد.و.آنها.را.
به.فعالیت.های.جالب.و.مفید.فردی.و.جمعی.تشویق.کند.
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مقدمه

در شرایط عالم گیری ویروس کووید 19 که امکان تشکیل اجتماع یادگیری یا کالس درس به روال 
عادی وجود ندارد چه باید کرد؟ مدرسه و تربیت مدرسه ای را چگونه سامان دهیم؟ بدون تردید بنا 
به اهمیت و ضرورت تربیت مدرسه ای باید با تغییر در روش ها و شیوه های انجام کارها از تعطیلی 

مدارس جلوگیری کنیم.
در وضعیت عادی که آن را وضعیت سفید می گویند، آموزش به صورت حضوری ارائه می شود. برای 
وضعیت غیرعادی و اضطراری ناشی از شیوع ویروس کووید 19 دو حالت زرد و قرمز وجود دارد؛ در 
وضعیت زرد، آموزش، نیمه حضوری )تلفیقی از حضوری و غیرحضوری( برگزار می کررد و در وضعیت 
قرمز، آموزش، غیرحضوری ارائه می شود. در وضعیت قرمز برای کاستن از حجم محتوای آموزشی 
و افزودن به عمق آموزش، بخشی از محتوای دروس به عنوان »مطالعه آزاد« به دانش آموزان واگذار 
می شود و طبیعی است که از این بخِش محتوا، ارزشیابی رسمی به عمل نمی آید. در این برنامه، 
منظور از زمان آموزش، همان زمان مصوب شورای عالی آموزش و پرورش است که هر جلسه درس 
را ٥٠ دقیقه می داند. متولیان مدارس با این معیار، مدت زمان الزم برای کالس های غیرحضوری 

را محاسبه خواهند کرد.
برنامۀ حاضر بر دو فرصت پیش روی تربیت مدرسه ای، تأکید ویژه دارد. یکی استفاده کارآمد و 
اثربخش از آموزش های غیرحضوری به کمک رسانه های پشتیبان و دیگری تأکید بر خانه، خانواده و 
دانش آموز به عنوان یادگیرنده فّعال و مستقل است. در این شرایط دانش آموزان می توانند با حمایت 
اولیاء و مربیان به یادگیرندگان فّعال تبدیل شوند و به تدریج مدیریت یادگیری خود را به دست گیرند 
و یادگیری عمیق و معناداری داشته باشند. مدرسه تمام تالش خود را به عمل می آورد تا آموزش های 
غیرحضوری اثربخش و کارآمد باشند. آموزش های غیرحضوری مدرسه را نیز باید به گونه ای ارائه 
داد که به هدایت و تقویت فعالیت های متنوع یادگیری دانش آموزان در خانه منجر شود. تنها تلفیق 



برنامة درسی
 دورۀ دوم متوسطه نظری در
 شرایط ویروس کووید 19

مناسب این دو طریق می تواند مانع توقف تربیت مدرسه ای فرزندان ما شود.
استمرار تربیت مدرسه ای و عبور صحیح از وضعیت پیش آمده، تنها با تغییرات متناسب در مؤلفه های 
اساسی برنامه های درسی امکان پذیر است. این مؤلفه ها شامل محتوا، رسانه های آموزشی، راهبردهای 
یاددهی یادگیری و شیوه های ارزش یابی است. برای این مقصود، هر یک از برنامه های درسی دوره 
متوسطه در این مؤلفه ها تغییراتی داشته اند که در فصل حاضر به ترتیب 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 مؤلفه های یاد شده نشان می دهد. سپس در ادامه جدول، توضیحات تفصیلی 

و مبسوط هر برنامه درسی بیان شده است.



54

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
معاونت برنامه ریزی درسی و تولید بسته های تربیت و یادگیری
دفتر  برنامه ریزی  درسی  و  تولید بسته های تربیت و یادگیری

آموزش عمومی و متوسطه نظری

راهنماي معلم دروس فلسفه و منطق
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دوره/شاخه/پایه/درس

ش
زمان آموز

محتوا
راهبردهای یاددهی 

ـ یادگیری
رسانه های آموزشی

ه های  شیو
ش یابی

ارز
مخاطبان برنامه

سه
جل

ت
ساع

مطالعه آزاد
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
رسانه های پ

حضوری/
غیرحضوری

offl )بیرون 
ine

ط(
خ

ط(
online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده
فضای مجازی

تلویزیون

شبکة رشد

شبکة شاد

سراسری

استانی

فلسفه و منطق/دهم/متوسطه 
دوم/علوم انسانی و معارف اسالمی

2

هر جلسه ٥٠ دقیقه که 2٥ دقیقه آن تدریس 2٥ دقیقه برای انجام فعالیت ها و رفع اشکال است.

س: 1ـ2ـ9ـ1٠
درو

س: 
درو

3ـ4ـ٥ـ6ـ7ـ8

استفاده از روش کالس معکوس: تماشای فیلم، فیلم های آموزشی قبل از حضور در کالس مجازی و حل تمرین، انجام پروژه و بحث و تبادل 
نظر در کالس مجازی

تصویربرداری از نمونه الگوی تدریس و قرار دادن آن در شبکه

ایجاد بستری مناسب برای آموزش تعاملی و دو سویه میان دبیران و دانش آموزان

استفاده از دبیران مجرب با مشورت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و گروه مربوطه

برای غنی سازی مطالب، هر استان می تواند با استفاده از سرگروه های آموزشی مطالبی را در ارتباط با دروس ارائه نماید.

بهترین روش ارزش یابی میزان مشارکت دانش آموزان در فضای مجازی و آمادگی آنان برای پاسخگویی به مسائل مطرح شده از سوی 
انجام  ـ  ارائه شده، میزان طرح سؤال، مطالعات جانبی  فعالیت های  به  نمونه: پیش مطالعه درس، میزان عمل  به عنوان  دبیران است. 

باشد. ارزش یابی  برای  معیار خوبی  داوطلبانه می تواند  فعالیت های 

یادگیرنده فعال: 1ـ درس جلسه بعدی را به خوبی بخوانید و زیر نکاتی که به نظرتان مهم است خط بکشید.2ـ در خصوص قسمت نامفهوم 
درس سؤاالتی را جهت پرسش از همکالسی ها و دبیر محترمتان طراحی کنید. 3ـ در پایان هر درس نتیجه گیری خود را به صورت مکتوب و یا 

صوتی به معلم و همکالسان گزارش نمایید.

راهبر هدایت کننده ـ یاددهی ـ یادگیری: 1ـ سؤاالتی طرح کنید که ابتدا توجه دانش آموزان را به مبادی جلب کند. 2ـ قبل از هر بحثی 
مسئله مربوط به درس را کاماًل واضح بیان کنید. 3ـ سعی کنید در خصوص درس مثال هایی با جزئیات و شرح بیشتر ارائه کنید. 4ـ بیش از پیش 
با دانش آموزان رابطه عاطفی برقرار کنید. ٥  ـ به مشکالت دانش آموزان ناشی از شرایط جدید توجه نمایید. 6  ـ در افزایش مشارکت دانش آموزان 
به انحاء مختلف کوشا باشید. 7ـ دانش آموزان را به گروه های 4 یا ٥ نفره تقسیم کنید. تا با هم به گفت گو بپردازد. 8  ـ در آموزش فرض کنید که 

همۀ دانش آموزان سطح متوسطی دارند.

سازمان دهنده و هماهنگ کننده: 1ـ با آموزش به اولیا بخواهید فرهنگ خانواده را قدری تغییر دهند زیرا در شرایط جدید خانه به مدرسه 
تبدیل می شود. 2ـ برای توجیه والدین در خصوص اهداف درس به خصوص در ایام فراگیری ویروس کرونا برنامه ریزی کنید.

مسئول تربیت: 1ـ محیط امنی برای دانش آموز ایجاد کنید. 2ـ یکی از اتاق های منزل را به عنوان کالس درس در نظر بگیرید. )در صورت امکان( 
3ـ از دانش آموزان بخواهید خالصه ای از آموخته های خود را برای شما توضیح دهد. 4ـ با معلم دانش آموز ارتباط داشته باشید و مشکالت وی را به 

معلم منعکس کنید. سعی کنید فضای خانه را، فضای مطالعه قرار دهید و آن را تقویت نمایید.

فلسفه و منطق/یازدهم/متوسطه 
دوم/علوم انسانی و معارف اسالمی

س: 4ـ٥ـ6ـ8
درو

س: 
درو

1ـ2ـ3ـ7ـ9ـ1٠ـ11

فلسفه و منطق/دوازدهم/متوسطه 
دوم/علوم انسانی و معارف اسالمی

س های 4ـ9ـ12 
در

س 1٠ و11 به جز 
در

صفحات ذکر شده در 
ستون مجازی

س های 
در

1ـ2ـ3ـ٥ـ6ـ7ـ8
س:1٠ صفحات 

در
8٠ـ81ـ84ـ8٥

س 11 صفحات 
در

9٥ 92ـ93ـ94ـ
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1ـ محتوا 
برنامه های آموزشی دروس قلسفه و منطق برای شرایط عادی طراحی شده است ولی اکنون که در 
شرایط اضطراری و وضعیت زرد بسر می بریم ضمن درج تغییرات در جدول نکاتی را جهت استحضار 

همکاران محترم یادآوری می نماییم.
همانطور که در برنامه درسی ملی مشخص شده است، تفکر و تعقل، اولین و مهم ترین عنصر از عناصر 
پنج گانه برنامه درسی است که سایر عناصر )ایمان ـ عمل ـ علم ـ اخالق( بر حول محور آن سازمان 
می یابند. پیام این طرح آن است که شرط تحقق اهداف در حوزه های چهارگانه، تحقق اهداف مربوط 
به تفکر و تعقل است. لذا رشد تفکر و تعقل، هدف بنیادین کلیه برنامه های درسی به طور عام و فلسفه 
و منطق به طور خاص است. به همین دلیل فلسفه و منطق در بین دروس از جایگاه ویژه ای برخوردار 
است که معلمان عزیز حتما به این امر مهم توجه ویژه دارند. در این برنامه، دروس فلسفه و منطق 
ذیل حوزه حکمت و معارف در دوره دوم متوسطه که به ترتیب منطق در پایه دهم، فلسفه 1 در پایه 
یازدهم و فلسفه 2 در پایه دوازدهم ارائه شده است. درس منطق درست اندیشیدن را تقویت می کند و 
آمادگی الزم را برای ورود به درس فلسفه فراهم می سازد. هدف اصلی فلسفه نیز تقویت تفکر فلسفی 
است. بنابراین سه کتاب مذکور ارتباط طولی تنگاتنگی با هم دارند که الزم است همکاران محترم در 

طراحی آموزشی چه به صورت حضوری و چه به صورت غیرحضوری به آن توجه نمایند.
رویکرد آموزشی هر سه کتاب رویکردی فرایندی و فعالیت محور است. لذا بکارگیری روش های فعال 

در تحقق اهداف تأثیر بسزایی دارد.
آموزش دروس فلسفه و منطق باید در فضایی فعال و با مشارکت و همکاری دانش آموزان اتفاق بیفتد تا 
مهارت تفکر در مسائل فلسفی تقویت گردد به همین جهت در متن هر درس تعدادی فعالیت پیش بینی 
شده است برخی از این فعالیت ها مقدمه ورود به متن هر درس یا ادامه متن و نتیجه گیری از متن 
می شود و بدون انجام آنها درس بخوبی فهمیده نمی شود لذا الزم است فعالیت های کتاب با دقت کافی 

و با بهرمندی از توانایی های دانش آموزان انجام شوند.

2ـ روش تدریس 
 با توجه به شرایط پیش آمده ضروری است در کالس ها تا آنجا که فرصت اجازه می دهد از مشارکت 
هرچه بیشتر دانش آموزان بهره مند شوید؛ به این منظور از دانش آموزان خواسته شود تا پیش از شروع 
کالس حتماً درس را یک بار مطالعه کنند و با موضوع درس آشنا شوند تا در کالس با کمک دبیر، تنها 
محورهای اصلی درس به بحث و گفت وگو گذاشته شود. ارائه نمره تشویقی برای دانش آموزان یکی از 

ابزارهای مناسب برای ترغیب دانش آموزان به این موضوع است.
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 درپایان هر جلسه الزم است مسأله اصلی درس بعد را مطرح کنید و از دانش آموزان بخواهید که 
دربارۀ آن فکر کنند، با این کار ذهن دانش آموزان را مسئله دار کرده اید.

3ـ روش های تدریس پیشنهادی
1ـ تفّهمی 

در شیوه تفّهمی مقصود آن است که یادگیرنده حتی المقدور با نحوه طرح پرسش فلسفی و با اصول 
و مبادی بحث آشنا شود و با متفکر هم سخنی پیدا کند. در این طریق البته روشنی و وضوح مسائل 
طرح شده و توجه به اصول و مبادی شرط اساسی است و در آن می توان به اقتضای بحث از تحلیل، 

یعنی سیر از مرکب به بسیط و از بسیط به مرکب بهره جست.
2ـ جدالی نظام مند

روش جدالی و چالش نظام مند در آموزش فلسفه از حیث افزایش مشارکت فعال دانش آموزان و تشدید 
قدرت اندیشیدن بسیار مؤثر است ساده ترین شیوه در چالش زا کردن برنامه آموزشی طرح آرای مختلف 

و نقد و داوری دیدگاه های متخالف است.
3ـ ایفای نقش

در طرح مباحث فلسفه و منطق امکان استفاده از این روش وجود دارد؛ برای مثال دانش آموزان می توانند 
با استفاده از محاورات سقراطی خود را جای گفت وگو کنندگان بگذارند و ایفای نقش کنند و مباحث 

را به تصویر بکشند.
4ـ سخنرانی

اگر چه سهم این روش در رویکرد جدید کم رنگ است، اما همچنان به عنوان مکملی مناسب برای سایر 
روش های تدریس قابل استفاده است.

5ـ پرسش و پاسخ
در این روش معلم با طرح پرسش های هدفمند و برنامه ریزی شده و ساماندهی به پاسخ های دانش آموزان، 
زمینه را برای تحقق اهداف درسی فراهم می کند. باید توجه داشت که در فلسفه همواره طرح پرسش 
مهم تر از پاسخ است و اهمیت سلوک فکری و گفتمان فیلسوف از این حیث جلوۀ بیشتری دارد یعنی 

توجه به اینکه او به چه مسائلی التفات کرده و چگونه از آنها بحث کرده است.
6ـ زبان گفت و گویی

زبان آموزشی فلسفه و منطق باید به گونه ای باشد که دانش آموز را از حالت شنوندگی صرف و تماشاگری 
محض درآورد و به موقعیت بازیگری و ایفای نقش در آموزش منطق و فلسفه بکشاند، یکی از شیوه های 

مؤثر در این راستا استفاده از زبان گفت و گویی است.
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7ـ تحلیلی
در شیوه تحلیل نقد و داوری، مسبوق به فهم و تصور روشن و واضح از مطلب است لذا بر تحلیل ادعا و 
روش بیان کردن سخن تأکید می شود. در شیوه تحلیل، دو گونه تحلیل متمایز اعمال می شود. تحلیل 
مفهومی و تحلیل گزاره ای. مراد از تحلیل مفهومی آن است که هر مفهومی که برای اولین بار با آن روبه رو 
می شویم، ابتدا به تحلیل آن بپردازیم و مفاهیم سازنده آن را به دست آوریم و عمل تحلیل به مؤلفه ها را تا 
حدی پیش ببریم که مفهوم به صورت کامل، واضح و متمایز باشد و از مفاهیم مشتبه و متشابه جدا شود. 
درتحلیل گزاره ای، گزاره عالوه بر مفاهیمی که از آنها تألیف می شود، خود ساختار خاص )ناشی از تألیف( 
دارد. فهم معنای گزاره صرفاً فهم مفاهیم سازندۀ آن نیست. بلکه تحلیل ساختار گزاره نیز الزم است و 

ساختار معنای گزاره در گرو بسیاری از امور است؛ ساختار نحوی، ساختار منطقی، متن و امثال آن.
8ـ کالس معکوس

کالس معکوس یکي از شیوه هاي آموزش و یادگیري است که در آن آموزش در منزل از طریق رسانه ها 
و فضاي مجازي و انجام فعالیت ها و نیز تکالیف درسي در کالس و یا در فضاي تعاملي صورت مي گیرد. 
فراگیران فیلم های آموزشي را در منزل، قبل از حضور در کالس حقیقي یا مجازي تماشا مي کنند و 
زمان حضور در کالس حقیقي و یا مجازي را به حل تمرین، انجام پروژه و بحث و تبادل نظر پیرامون 
آموخته هاي خود اختصاص مي دهند ارزش شیوه تدریس معکوس در تبدیل زمان کالسي به یک کارگاه 
آموزشي است که در آن فراگیران مي توانند دربارۀ محتواي آموزشي اظهارنظر کنند، میزان یادگیري 
خود را ارزیابي کرده و با در همکالسان از طریق فعالیت هاي عملي و گروهي در تعامل باشند. درحین 
جلسه کالس معکوس، معلم به عنوان یک مربي و یا مشاور عمل مي کند و فراگیران را براي انجام تمرین 

بیشتر و فعالیت گروهي تشویق مي نماید.

4ـ رسانه های پشتیبان
 شبکه رشد:

1 تصویربرداری از نمونه الگوی تدریس و قرار دادن آن در شبکه؛
2 ایجاد امکانات بیشتربرای ارتباط دبیر با دانش آموزان و اولیا.

 شبکه شاد:
این شبکه نیز بایستی با ایجاد بستری مناسب برای آموزش تعاملی و دوسویه میان دبیران و دانش آموزان 

امکان اجرای هر چه بهتر و پویاتر کالس و نیز امکان ارزش یابی دقیق را فراهم آورد.
 تلویزیون سراسری

1 از دبیران مجرب با مشورت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و گروه مربوطه استفاده نماید.
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2 بعد از تدریس دبیر امکان پرسش دانش آموز یا پیامک فراهم شود.

 تلویزیون استانی
بخشی از بار آموزش را می توانند به دوش بکشند، و برای غنی تر کردن آموزش با هماهنگی سرگروه های 

آموزشی فلسفه و منطق، مطلب مرتبط ارائه نمایند.

5ـ ارزش یابی 
بهترین روش برای ارزش یابی غیرحضوری، میزان مشارکت دانش آموزان در فضای مجازی و آمادگی آنان 
برای پاسخگویی به مسایل مطرح شده از سوی دبیران است. به عنوان نمونه پیش مطالعه درس توسط 
دانش آموز، میزان عمل به فعالیت های ارایه شده از سوی دبیران، میزان طرح سؤال و بیان دغدغه ها 
و مسئله ها در خصوص محتوای درس، مطالعات جانبی و انجام فعالیت های داوطلبانه می تواند معیار 

خوبی برای ارزش یابی از دانش آموزان باشد.
لذا:

1 حفظ کردن عین محتوای کتاب درسی را مالک قضاوت قرار ندهید بلکه بیان مفهوم و چهارچوب 
موضوع مورد پرسش و اشاره به نکات اصلی آن با هر زبانی کافی است.

2 دانش آموزانی که پیش مطالعه دارند و دروس را خوب می خوانند و به سؤاالت و فعالیت ها جواب 
درست می دهند، نمرۀ تشویقی درنظر بگیرید. این کار باعث ایجاد انگیزه برای تالش بیشتر خواهد شد.
3 بخشی از نمرۀ ارزش یابی را به ارائه خالصه نویسی هر درس از سوی دانش آموز و ارسال آن به معلم 

درنظر بگیرید. خالصه نویسی در فهم موضوعات مؤثر است.
4 بر روی فعالیت های درون متن و پایان هر درس که پاسخ گویی به آنها نیازمند مهارت های تفکر 

است، تأکید و در ارزش یابی مستمر لحاظ نمایید. 
بارم بندی دروس متعاقبا اعالم خواهد شد.

6ـ انتظارات از مخاطبان برنامه
   معلم:

1 ابتدا مباحثی که نقش مبادی و مقدمات دارند و بعد مباحثی که منطقاً بر آنها مبتنی است، طرح کنید.

2 قبل از هر بحثی مسئله مربوط به درس را کاماًل واضح طرح کنید و آن را به مسائل سازنده تحلیل 

و ابعاد مختلف مسئله را بیان نمایید. بدین طریق دانش آموزان را به فلسفیدن نزدیک کرده اید.
3 در افزایش مشارکت دانش آموزان به انحاء مختلف کوشا باشید تا دانش آموزان قدرت آموزش منطق 

و فلسفه را در حل مسائل عینی زندگی و سنجش آرای خود و دیگران مشاهده کند.
4 با دانش آموزان رابطه عاطفی برقرار نمایید تا آنها راحت تر مشارکت کرده و مسائل و مشکالت خود 
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را با شما در میان بگذارند.
5 باید بدانید دانش آموزان در چه زمینه هایی مشکل بیشتری دارند و برای فهم کدام موضوع به کمک 

نیازمندند.
6 دانش آموزان را به گروه های 4 یا ٥ نفره تقسیم کنید و آنان را تشویق نمایید تا از طریق مجازی 

درخصوص مباحث به گفت وگو بپردازند.    
7 برای ارتباط بیشتر با دانش آموزان گروه های دوستانه در فضای مجازی ایجاد نمایید. و در صورت 

امکان شماره تلفن خود را در اختیار دانش آموزان قرار دهید.
8 برای پیشبرد بهتر کار با خانواده دانش آموزان جلسات حضوری تشکیل دهید و از آنها نیز یاری بطلبید.

9 در هر جلسه طراحی آموزشی داشته باشید.
10 برعملکرد دانش آموزان در منزل از طریق ارتباط با دانش آموز و اولیا آنها، هدایت و نظارت کنید.

 دانش آموزان :
1 موضوع یا موضوعاتی را که معلم به عنوان مبحث درسی جلسه آتی معرفی کرده است، حتماً قبل از 

دیدن فیلم آموزشی مطالعه کنید و سؤاالت خود را یادداشت نمایید.
2 پیرامون نکات نامفهوم، سؤاالتی را طرح کنید و با معلم و همکالسان در میان بگذارید.

3 برای تسلط بیشتر در خصوص مباحث آموخته شده تفکر و تمرین نمایید.
4 پایان هر درس نتیجه گیری کنید و از یافته های خود گزارش )مکتوب یا صوتی( تهیه کنید و در 

گروه به اشتراک بگذارید.
5 معلم را در جریان فعالیت های خود قرار دهید.

6 حتماً خود را ارزیابی کنید یکی از راه های خودارزیابی ارائه مطالب به خود است؛ برای مثال آیا من 
مطلب را به خودم خوب ارائه کردم؟ و یا آیا می توانم یک مفهوم را به مفاهیم سازنده تجزیه تحلیل 

کنم؟ و...
* پاسخ به این سؤال ها ارزیابی از خودتان را نشان می دهد.

 مدیر مدرسه:
1 همکاری با معلمان در تمهید مقدمات و اجرای هرچه بهتر آموزش؛

2 برقراری ارتباط با اولیا و مطلع کردن آنها از شرایط و امکانات الزم برای برگزاری کالس ها و آزمون های 
غیرحضوری.
 خانواده:

1 تشویق و ترغیب و نظارت بر اجرای تکالیف در منزل؛
2 همکاری با معلم در اجرای هر چه بهتر آموزش های غیرحضوری.
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راهنمای معلم دروس دین و زندگی
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درس/پایه/دوره/رشته

ش
زمان آموز

محتوا
راهبردهای یاددهی 

ـ یادگیری
رسانه های آموزشی

شیوه های 
ش یابی

ارز
مخاطبان برنامه

سه
جل

ت
ساع

مطالعه آزاد
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
رسانه های پ

حضوری/
غیرحضوری

offl )بیرون 
ine

ط(
خ

ط(
online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده
فضای مجازی

تلویزیون

شبکه رشد

شبکه شاد

سراسری

استانی

دین و زندگی/ دهم/تجربی،ریاضی و 
فنی و حرفه ای / متوسطه دوم

دو جلسه

٥٠ دقیقه

س 
این کتاب در

مطالعۀ آزاد ندارد
س

همۀ درو

روش های فّعال یاددهی یادگیری

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

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

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.

یادگیرنده فعال: در این شرایط، دانش آموز فرصت معنادار کردن یادگیری و مدیریت یادگیری خود را به دست می آورد. مدیریت یادگیری 
مستلزم مهارت هایی چون خودبرنامه ریزی، خودنظارتی، خوداارزش یابی، خودبازاندیشی و خودتنظیمی  است

راهبر و هدایت کنندۀ 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 خانه ها نیز راه 

یابد و دبیران می توانند برخی از آموزش های خود را برای آگاه سازی والدین قرار دهند.

سازمان دهنده و هماهنگ کننده: شایسته است که مدیران از درجه بندی دروس به مهم و دروس غیرمهم پرهیز کنند. زیرا این کار در 
عمل موجب تضعیف دروس انسانی خواهد شد و پایه های فکری دانش آموز را ضعیف خواهد کرد. دروس انسانی در هر جامعه ای، پایه گذار 

فرهنگ و تمدن آن جامعه است و تضعیف آن، موجب تزلزل بنیان جامعه خواهد شد.

مسئول تربیت: خانواده، فضا و شرایط الزم را برای آموزش بنیان فراهم می کند؛ از سالمت جسمی، عاطفی و روحی دانش آموز مراقبت 
می کند. و با مشارکت صحیح در فرایندهای یاددهی ـ یادگیری و ارزش یابی بر تحقق آموزش مفید و مناسب  نظارت می کند. همچنین با 
توجه به حضور بسیار پررنگ دانش آمو در فضای مجازی، الزم است والدین با باال بردن سواد رسانه ای خود و مطالعه در این زمینه، با فرصت ها 

و تهدیدهای فضای مجاری آشنا شوند تا بتوانند راهنمای خوبی در این زمینه برای فرزندان خود باشند.

دین و زندگی/ یازدهم/تجربی،ریاضی 
و فنی و حرفه ای/ متوسطه دوم

دین و زندگی/ دوازدهم/تجربی، 
ریاضی و فنی و حرفه ای/ متوسطه دوم
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درس/پایه/دوره/رشته

ش
زمان آموز

محتوا
راهبردهای یاددهی 

ـ یادگیری
رسانه های آموزشی

ه های  شیو
ش یابی

ارز
مخاطبان برنامه

سه
جل

ت
ساع

مطالعه آزاد
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
رسانه های پ

حضوری/
غیرحضوری

offl )بیرون 
ine

ط(
خ

ط(
online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده

فضای مجازی
تلویزیون

شبکه رشد

شبکه شاد

سراسری

استانی

دین و زندگی/ دهم/علوم انسانی/ 
متوسطه دوم

دو جلسه

٥٠ دقیقه

س 
هیچ درسی جزو درو

ت
مطالعه آزاد نیس

س 
سایر درو

کتاب

روش های فّعال یاددهی یادگیری

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

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

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.

یادگیرنده فعال: در این شرایط، دانش آموز فرصت معنادار کردن یادگیری و مدیریت یادگیری خود را به دست می آورد. مدیریت یادگیری 
مستلزم مهارت هایی چون خودبرنامه ریزی، خودنظارتی، خوداارزش یابی، خودبازاندیشی و خودتنظیمی  است

راهبر و هدایت کنندۀ 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 خانه ها نیز راه 

یابد و دبیران می توانند برخی از آموزش های خود را برای آگاه سازی والدین قرار دهند.

سازمان دهنده و هماهنگ کننده: شایسته است که مدیران از درجه بندی دروس به مهم و دروس غیرمهم پرهیز کنند. زیرا این کار در 
عمل موجب تضعیف دروس انسانی خواهد شد و پایه های فکری دانش آموز را ضعیف خواهد کرد. دروس انسانی در هر جامعه ای، پایه گذار 

فرهنگ و تمدن آن جامعه است و تضعیف آن، موجب تزلزل بنیان جامعه خواهد شد.

مسئول تربیت: خانواده، فضا و شرایط الزم را برای آموزش بنیان فراهم می کند؛ از سالمت جسمی، عاطفی و روحی دانش آموز مراقبت 
می کند. و با مشارکت صحیح در فرایندهای یاددهی ـ یادگیری و ارزش یابی بر تحقق آموزش مفید و مناسب  نظارت می کند. همچنین با 
توجه به حضور بسیار پررنگ دانش آمو در فضای مجازی، الزم است والدین با باال بردن سواد رسانه ای خود و مطالعه در این زمینه، با فرصت ها 

و تهدیدهای فضای مجاری آشنا شوند تا بتوانند راهنمای خوبی در این زمینه برای فرزندان خود باشند.

دین و زندگی/ یازدهم/علوم انسانی/ 
متوسطه دوم

سه جلسه

٥٠ دقیقه

س 17،11،12،1٥
درو

دین و زندگی/ دوازدهم/علوم 
انسانی/ متوسطه دوم

دو جلسه

٥٠ دقیقه

س 13،11،12
درو
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معاونت برنامه ریزی درسی و تولید بسته های تربیت و یادگیری
دفتر  برنامه ریزی  درسی  و  تولید بسته های تربیت و یادگیری

آموزش عمومی و متوسطه نظری

1ـ محتوا
در وضعیت قرمز، آموزش محتوا به طور کامل به صورت غیرحضوری خواهد بود. برای آسان تر شدن 
کار آموزش غیرحضوری سعی شده است در برخی کتاب ها، تا آنجا که سیر درس دچار مشکل نشود، 
مطالعۀ برخی از دروس فقط بر عهده دانش آموزان باشد و دبیر، وظیفه ای در قبال آموزش این دروس 
نداشته باشد. از این دروس در جدول زیر از این درس ها به عنوان دروس »مطالعه آزاد« یاد شده است.

٢ـ روش تدریس
تدریس کتاب هاي دین و زندگي، مبتني بر روش آموزش فعال است؛ یعني مشارکت دادن دانش آموز در 
فرایند تدریس؛ گونه هاي مختلف این روش، در کتاب هاي راهنماي معلم موجود است. اما اکنون با توجه 
به شرایط پیش آمده و تبدیل آموزش حضوری به آموزش غیرحضوری، الزم است تدبیري اندیشیده 
شود تا در کالس هاي غیرحضوری تا آنجا که امکانات اجازه مي دهد، ازاین روش یعني مشارکت هرچه 
بیشتر دانش آموز بهره مند شویم. به این منظور، روش های زیر جهت هرچه فعال تر کردن آموزش های 

غیرحضوری پیشنهاد می شود:
ـ سؤاالتی دربارۀ موضوع و محتوای درس طراحی شود و قبل از ساعت آموزش غیرحضوری در اختیار 
دانش آموز قرار گیرد و از دانش آموزان خواسته شود با پیش مطالعۀ درس، پاسخ این سؤاالت را بیابند؛ 

این روش به فرایند یادگیری دانش آموز کمک شایانی می کند.
ـ در انتهای تدریس غیرحضوری هر درس، فعالیت هایی جهت مشارکت هر چه بیشتر دانش آموزان و 
تکمیل فرایند تدریس طراحی و در اختیار دانش آموزان قرار گیرد. به عنوان نمونه در انتهای هر جلسه 
از دانش آموز خواسته شود، فهم و درک خود از درس را در قالب یک فایل صوتی سه دقیقه ای ارائه 
کند و یا با مطالعه دوباره درس، پاسخ برخی از شبهات رایج در خصوص موضوع درس را در قالب یک 
فایل صوتی بیان کند )این شبهات از سوی دبیران انتخاب و در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد(، و 
یا کتاب مناسبی معرفی شود )در صورت امکان فایل پی دی اف کتاب در اختیار دانش آموز قرار گیرد( 
و از دانش آموز خواسته شود، بخشی از کتاب را مطالعه و گزارش کوتاهی )چه به صورت نوشته و چه 
به صورت صوتی یا نمودار( از آن ارائه دهد. همچنین سوق دادن دانش آموزان به سایت های معتبر دینی 

و ارائۀ گزارش از محتوای این سایت ها می تواند در همین جهت دنبال شود.
ـ با راه اندازی گروه یا کانال در فضای مجازی از دانش آموزان بخواهیم سؤاالت خود را در این گروه ها 
مطرح کنند، کلیپ یا فیلم یا متن مناسب با موضوع درس ارسال کنند، تجربیات خود را دربارۀ موضوع 
آموزش مطرح نمایند. اهمیت راه اندازی این گروه های غیرحضوری از آن روست که این گروه های اجتماعی 
شرایطی را فراهم می کنند که افراد بتوانند یکدیگر را تأیید کنند. دانش آموزان از اینکه مطالبشان مورد 
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تأیید و توجه دیگران قرار بگیرد لذت می برند و انگیزۀ بیشتری برای انجام کارها پیدا می کنند. دبیران 
می توانند در این گروه ها فرصتی فراهم کنند که دانش آموزان امتیاز کسب کنند و بتوانند به مطالب 

ارسالی دیگر دانش آموزان امتیاز دهند.
ـ معرفی برخی فیلم ها با محتوای دینی یا برخی از برنامه های تلوزیونی همسو با اهداف کتاب درسی 

)همچون برنامه سمت خدا( می تواند به عنوان فعالیت تکمیلی در نظر گرفته شود.
توجه: ارائۀ نمره تشویقي براي دانش آموزاني که این قبیل فعالیت های تعریف شده را انجام می دهند، 

یکي از ابزارهاي مناسب براي ترغیب دانش آموزان است.

3ـ شیوه ارزشیابی 
بهترین روش براي ارزش یابي غیر حضوري، میزان مشارکت دانش آموزان در فضاي مجازي و آمادگي 
آنان براي پاسخ گویي به مسائل مطرح شده از سوي دبیران است. به عنوان نمونه، پیش مطالعۀ درس 
توسط دانش آموز، میزان عمل به فعالیت هاي ارائه شده از سوي دبیران، میزان بیان دغدغه ها و مسئله ها 
در خصوص محتواي درس، مطالعات جانبي و انجام فعالیت هاي داوطلبانه مي تواند معیار خوبي براي 

ارزش یابي از دانش آموزان باشد.
به این منظور الزم است دبیران حتماًً فعالیت های انجام شده از سوی دانش آموزان را جهت ارزشیابی 

مستمر آنان، ذخیره کنند.

4ـ رسانه هاي پشتیبان

 شبکة رشد
این شبکه با همکاري کارشناسان گروه حکمت و معارف، براي هر یک از کتاب هاي پیام هاي آسمان 
هفتم تا نهم، و دین و زندگي دهم تا دوازدهم، حداقل شیوه آموزش دو درس از بخش غیرحضوري را 
کارشناسان گروه اجرا مي کنند، تصویربرداري کند و به عنوان الگوي آموزش در اختیار دبیران قرار دهد.
شیوۀ کار به این شکل خواهد بود که حوزۀ حکمت و معارف، برای هر پایۀ دو درس )یک درس اعتقادی 
و یک درس احکام یا اخالق( را در قالب یک آموزش سی دقیقه ای ارائه می کند تا دبیران هر پایه با 

شیوۀ آموزش دروس به صورت غیرحضوری آشنا شوند.

 شبکة شاد
این شبکه باید با ایجاد بستري مناسب براي آموزش تعاملی و دو سویه میان دبیران و دانش آموزان 

امکان اجرای هرچه پویاتر کالس و نیز امکان ارزش یابی دقیق را فراهم آورد.
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 رسانة سراسری
از این رسانه انتظار داریم:

اوالً تنها از دبیراني استفاده کند که آنها را حوزه های یادگیری مربوطه معرفی می کنند.
ثانیاً به دلیل اشکاالت فراوان پخش زنده، حتماً آموزش ها از قبل ضبط شود

ثالثاً این امکان را فراهم کند که دانش آموزان فرصت تعامل با دبیر اجرا کننده را از طریق ابزارهاي 
ارتباطي همچون ایمیل یا شماره تلفن و ... داشته باشد تا پرسش ها و سؤاالت خود را از دبیر بپرسند و 

پرسش هاي فراگیران در چند برنامۀ مجزا پاسخ داده شوند.
از فرصت آموزش هاي رادیویي غفلت نکنند، چون بخش قابل توجهي از مناطق محروم  رابعاً حتماً 

روستایي تنها به رادیو دسترسي دارند.

 شبکه هاي استانی
این شبکه ها فرصت خوبي را در اختیار ما مي گذارند تا با توجه به فرصت کم شبکه هاي سراسري، بخشي 
از بار آموزش دانش آموزان را برعهده گیرند؛ البته از این شبکه ها انتظار مي رود که حتماًً در انتخاب 
دبیران براي آموزش دروس، در هماهنگي کامل با گروه آموزشي ادارات کل آموزش و پرورش استان 

باشند و ترجیحاً از سرگروه هاي آموزشي هر درس به عنوان مدرس استفاده کنند.

5 ـ انتظارات از مخاطبان برنامه
 معلم

دبیران محترم به این نکته توجه داشته باشند که تعداد قابل توجهي از دانش آموزان به دلیل ویژگي هاي 
نامناسب محیط و خانواده، تنها در این درس است که با آموزه هاي دین به صورت مستقیم آشنا مي شوند 
و این مسئولیت سنگیني بردوش ما و متولیان آموزش دین مي گذارد. از این رو، مراقب باشیم که در 
شرایط پیش آمده در کشور به دلیل ویروس کرونا، این دسته از دانش آموزان از این نوع تعالیم محروم 
نشوند و دچار آسیب هاي جدي در تربیت دیني نگردند. از این رو خواهشمند است جهت اثرگذاری هر 

چه بیشتر آموزش ها به نکات ذیل توجه شود:
الف( در آموزش غیرحضوری باید از حالت یکنواخت سخنرانی یک ساعته خارج شویم. به این منظور 
می توانید عالوه بر توجه بر نکات پیش گفته دربارۀ روش آموزش فعال، آموزش خود را به چند قسمت 
تقسیم کنیم، به طوری که قسمت های هشت تا دوازده دقیقه ای داشته باشیم؛ مثاًل یک تدریس یک 
ساعته را به ٥ قسمت 12 دقیقه ای تبدیل کنیم که هریک به طور منسجم موضوعی را عرضه می کنند
ب( زمانی را برای رفع اشکال دانش آموزان خارج از ساعت ثابت آموزش غیرحضوری قرار دهیم. این 
کار باعث می شود دانش آموز با فراغ بال، سؤاالت و شبهاتی را که ممکن است بعد از ساعت آموزش 
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غیرحضوری برایش مطرح می شود، با شما در میان بگذارد.
ج( با توجه به نیاز مبرم دانش آموزان براي ارتباط بیشتر با دبیران دیني به منظور طرح سؤاالت دیني 
خود و شرایط پیش آمده خواهشمند است از راه هاي ارتباطي دیگر براي تعامل بیشتر با دانش آموزان 
بهره کافي برده شود. به عنوان نمونه شماره تلفن دبیر در اختیار دانش آموزان قرار گیرد تا سؤاالت 
و شبهات خود را با وی در میان گذارد یا در فضاي مجازي گروه هاي دوستانه براي ارتباط بهتر با 

دانش آموزان ایجاد گردد.
د( با توجه به فراغت مضاعف دانش آموز در این شرایط، کتاب هاي مناسب و خوبي که در حوزۀ آموزش 
مباحث اعتقادي و اخالقي نگاشته شده است به دانش آموزان معرفي شود و نسبت به مطالعۀ آن ترغیب 

و تشویق صورت گیرد. )مجموعه ای از این کتاب ها در انتهای کتاب درسی معرفی شده اند(
هـ( حتماًً جلسه ای به صورت حضوری با خانوادۀ دانش آموزان برگزار کنید و از آنها به عنوان همیاران معلم 
یاد کنید و بخواهید تا در کنار فرزندشان، مباحث کتاب درسی را مرور کنند و آنان را به یادگیری این 
مطالب و عمل به آنان ترغیب کنند. البته این کار را می توانید از طریق فضای مجازی نیز انجام دهید، 
یعنی در حد یک فایل صوتی، والدین را مخاطب خود قرار دهید و انتظارات خود را از آنان بیان کنید.

 مدیریت مدرسه
درس دیني متولي مستقیم آموزش مفاهیم دیني به دانش آموزان است و هرگونه کوتاهي در اجراي آن 
آثار جبران ناپذیري در تربیت دیني مخاطبان برنامه خواهد گذاشت. اهمیت این درس به لحاظ دامنه 
اثرگذاري آن، که عالوه بر دنیا آخرت مخاطب را نیز تحث تأثیر قرار مي دهد؛ به نوعي از درس های 
دیگر مهم تر است. از این رو به این نکته توجه داشته باشیم که مبادا با کوتاهي در اختصاص ساعت 
به این درس یا واگذاري ساعات آن به سایر دروس و در نتیجه تضعیف بنیه هاي اعتقادي و اخالقي 

دانش آموزان، در پیشگاه الهي شرمسار شویم.

 خانواده 
مهم ترین و اثرگذارترین نهاد در تربیت دیني دانش آموز خانواده است و مدرسه تنها به عنوان یک بازوي 
کمکي مي تواند در امر تربیت دانش آموزان اثرگذار باشد. حال با توجه به کمرنگ شدن آموزش هاي 
حضوري در مدرسه و با توجه به این که دانش آموزان بخش بیشتري از وقت خود را در کانون خانواده 
مي گذرانند، الزم است والدین جهت هرچه بهتر پیش رفتن روند تربیت دیني فرزندان خود، به نکات 

زیر توجه داشته باشند:
الف( فرزند من و شما آن چیزي نمي شود که ما مي خواهیم بلکه آن چیزي مي شود که ما هستیم. 
این جملۀ کلیدي در امر تربیت است. فرزندان ما، »من دیگر ما« هستند و در بسیاري از امور از همان 
مسیري مي روند که ما را در حال طي کردن آن دیده اند. از این رو اگر مي خواهیم آموزه هاي کتاب هاي 
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دیني بر روي فرزندانمان اثرگذار شود، اول باید من و شما به عنوان پدر و مادر به آن آموزه ها عمل 
کنیم؛ پس بهتر است من و شما نیز خود را مخاطب کتاب دیني بدانیم و گام به گام و همراه فرزندانمان 

درس هاي آن را بخوانیم و سعي کنیم به آن عمل کنیم.
ب( شرایط محیط خانواده نباید در تعارض با آموزه هاي دین باشد. اگر دانش آموز در کتاب خود دربارۀ 
حرمت موسیقي حرام مطالبی را بخواند یا از حرمت دیدن فیلم ها و تصاویر غیراخالقي آگاه شود اما در 
محیط خانواده بستري براي آلوده شدن به این گناهان فراهم باشد، قطعاً دچار تعارضات جدي مي شود. 

این مسئله دربارۀ سایر رذایل اخالقی هم چون دروغ، غیبت، بددهانی و... نیز صادق است.
شایسته است که پدر و مادر فضاي خانواده را به گونه اي فراهم کنند که به محیطي امن براي گناه 

تبدیل نشود.
ج( به دلیل دور بودن فرزندان شما از محیط مدرسه و عدم ارتباط وي با دبیران دیني یا سایر دبیران 
متعهد و با اخالق، الزم است تدبیري از سوي شما اندیشیده شود تا این خالء پر گردد. بدین منظور، 
تهیۀ کتاب های مناسب با موضوعات اخالقی و دینی و تشویق فرزندان به مطالعۀ آنها می تواند بخشی از 
این نقیصه را جبران کند. به این منظور می توانید جهت آشنا شدن با کتاب های مناسب سن فرزندتان 

به سایت ذیل مراجعه کنید:
http://samanketab.roshd.ir



راهنمای معلم درس  عربی، زبان قرآن
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1ـ تعامل بین معلم، دانش آموز  ٢- ارزشیابي پیشرفت تحصیلي

وظیفه تدريس و آموزش را بر عهده دارد. دانش آموزان موظف هستند از طريق رسانه ملي برنامه ها را دنبال كنند.

استفاده از ظرفیت هاي درون استاني متناسب با شرايط فرهنگي، اقلیمي و ... و تشويق معلمان و دانش آموزان به تربیت و يادگیري 

ارزشیابي به دو شكل برخط )آنالين( و غیر برخط )آفالين( است.

يادگیري و تمرين

آموزش و تدريس و تربیت از طريق شبكه هاي مجازي

نظارت، حمايت و تشويق معلمان و دانش آموزان

مشاركت و مراقبت و حمايت و تشويق دانش آموز
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١ـ محتوا 
عناصر تدوين برنامه درسی تركیبی و بسته آموزشی پیشنهادی برای سال تحصیلی 1400ـ1399 
مبتنی بر شرايط وضعیت قرمز به تفكیک موضوعات درسي كتاب هاي هفتم تا دوازدهم به شرح جدول 

پیوست مي باشد.

٢ـ روش تدریس
روش تدريس براي شرايط وضعیت قرمز طبق آنچه در مقدمه كتاب هاي درسي آمده و نیز طبق 
كتاب هاي راهنماي معلم تدريس مي باشد. كتاب هاي راهنماي تدريس معلم در سايت »پايگاه كتب 

درسي« به نشاني http://chap.sch.ir در دسترس شما قرار دارد.
 1 هر درس، حدوداً در سه جلسه تدريس مي شود. 

 2 روش تدريس بخش غیرحضوری )وضعیت قرمز( بدين شكل است كه دانش آموز بايد خودش متن 

را ترجمه كند و به سؤاالت درک مطلب پاسخ دهد. سپس ترجمه فارسی را به همراه فايل قرائت متن 
از طريق شبكه اجتماعی مانند شاد برای معلم ارسال می كند. و از طريق شبكه شاد رفع اشكال كند. 
3 بخش حوار را دانش آموز مي تواند به عنوان كار عملي در قالب نمايش راديويي اجرا كند. در اجراي 

اين بخش حاالتي مانند تعجب، پرسش، هیجان و ... بايد حتي االمكان اجرا شود.
به پیوست الگوي پیشنهادي »كالس معکوس یادگیري عربی« جهت استفاده دانش آموزان و دبیران 
محترم تقديم مي شود. لطفاً ضمن مطالعه دقیق و اجراي آن در حوزه آموزش عربی، دانش آموزان خود 

را در اين كار ياري رسانید.

٣ـ شيوه ارزشيابی 
شیوه ارزشیابي پیشرفت تحصیلي در كتاب های راهنماي معلم آمده است. اين كتاب ها در سايت »پايگاه 

كتب درسي« به نشاني http://chap.sch.ir در دسترس است.
دانش آموزان فايل هاي صوتي بخش غیرحضوری ترجمه متن و پاسخ به درک مطلب را براي معلم 

ارسال مي كنند. 
كتاب های گويا و بارم بندی كلیه امتحانات نوبت اول و دوم در كلیه كتاب های عربی در همه رشته ها 

نیز در نشانیhttp://arabic-dept.talif.sch.ir قرار دارد.
 در آزمون داخلي نوبت اول و دوم در صورتي كه به دلیل اضطرار ناچار به برگزاري امتحان غیرحضوري 

)آنالين( شد از همه مطالب كتاب درسي سؤال طرح خواهد شد.
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٤ـ رسانه های پشتيبان
دانش آموزان، والدين و معلمان عالوه بر استفاده از برنامه هاي رسانه ملي، مي توانند كلیپ های آموزشی 
و تدريس غیرحضوری را از طريق شبكه های اجتماعي دانش آموزي )شاد( و نیز وبسايت شبكه آموزشي 
تربیتي رشد به نشاني https://www.roshd.ir يا وبسايت گروه درسي عربی دفتر تألیف كتب درسي 

به نشاني زير دريافت كنند:
http://arabic-dept.talif.sch.ir

٥ ـ انتظارات از مخاطبان برنامه 
خانواده

خانواده هاي محترم بر بخش قرائت متن نظارت كنند كه دانش آموز متن كتاب را ابتدا از كتاب گويا گوش 
كند، سپس خودش با صدای بلند قرائت كند. مراقبِت خانواده الزم است كه دانش آموز از كتاب های كمک 
آموزشی )خودآموز( استفاده نكند؛ زيرا در صورت رونويسي از كتاب های خودآموز آسیب جبران ناپذيری 

به يادگیری دانش آموز وارد مي شود.
در » مقدمه« كتاب درسي دانش آموز بخشی براي والدين در نظر گرفته شده است. لطفاً آن را با دقت 

بخوانید.
در شبکه آموزشي و تربیتي رشد عالوه بر فیلم هاي آموزشي كتاب درسي براي دانش آموزان، 

فیلم هايي نیز براي والدين محترم در نظر گرفته شده است؛ لطفاً آنها را نیز ببینید. 
www.roshd.ir

مدیریت مدرسه به عنوان حلقه وصل دانش آموز، معلم و برنامه درسي زمینه مناسب يادگیري مؤثر 
را برعهده دارند. مديران محترم مي توانند با نقش آفريني اثربخش خود در زمینه درس عربی، به ارتقاء 
كمي و كیفي اين درس كمک شاياني داشته باشند. با توجه به اينكه دانش آموز در شرايط قرمز حضور 

در كالس ندارد؛ لذا توجه به آموزش هاي مجازي بسیار مهم است.
معلم: معلمان گرامی از دانش آموزان بخواهند متن درس را با صداي رسا و بلند بخوانند و در قالب فايل 
كم حجم از طريق شبكه اجتماعی مانند شاد ارسال كنند. كانالی ويژه مطالب مهم راه اندازي شود كه 
همه دانش آموزان پايه در آن عضو باشند. از هر پايه يا كالس يک دانش آموز آشنا به IT نماينده شود 

كه در كانال و گروه ادمین شود.
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الگوي راهبري »كالس معكوس تربيت و یادگيري عربي، زبان قرآن«
الف( چیستی كالس معکوس تربیت و یادگیري

كالس معكوس تربيت و یادگيري یكي از شيوه هاي آموزش و یادگيري است كه در آن، كسب معلومات جدید و 
آموزش در منزل از طریق رسانه ها و فضاي مجازي صورت می گيرد و انجام تمرین و نيز تكاليف درسی در كالس 
)و یا فضاي تعاملي( است. فراگيران ویدئوهای آموزشی را در منزل قبل از حضور در كالس )حقيقي یا مجازي( 
تماشا می كنند و زمان حضور در كالس )حقيقي یا مجازي( را به حل تمرین، انجام پروژه و بحث و تبادل نظر 

پيرامون آموخته های خود اختصاص می دهند. 
ویدئوهای آموزشی كه جزء ساختار اصلی و كليدی تدریس معكوس است معمواًل توسط مدرس )یا نظام آموزشي( 
تهيه می شوند و یا از منابع آموزشی آنالین انتخاب می گردند. ارزش شيوه تدریس معكوس در تبدیل زمان كالسی 
به یک كارگاه آموزشی است كه در آن فراگيران می توانند در مورد محتوای آموزشی اظهارنظر كنند، ميزان یادگيری 
خود را ارزیابی كرده و با دیگر همكالسان از طریق فعاليت های عملی و گروهی در تعامل باشند. در حين جلسه 
كالس معكوس، معلم به عنوان یک مربی و یا مشاور عمل می كند و فراگيران را برای انجام تمرین بيشتر و 

فعاليت گروهی تشویق می نماید.
تعریف: در كالس معكوس، تدريس، به صورت غیرحضوری در خانه صورت می گیرد و حل تكالیف و رفع 
اشكال به كالس درس )حقیقي يا مجازي( منتقل می شود. به طور كلی به هر كالسی كه در ساختار آن 
از ويدئوهای آموزشی ضبط شده قبل از كالس استفاده می شود و حل تكالیف را در كالس )حقیقي يا 

مجازي( به دنبال دارد، كالس معكوس گفته می شود. 

ب( چرایی كالس معکوس تربیت و یادگیري
تمركز در اين نوع از كالس معكوس يادگیري بر استفاده از رسانه ملي است؛ زيرا تعداد قابل توجهي از 
دانش آموزان و خانواده ها امكان استفاده از فضاهاي تعاملي را ندارد. در اين الگو، دانش آموزان می بايست 
فیلم هاي ويدئو را هر جلسه قبل از كالس )تعاملي( از رسانه تماشا كنند. تمرين ها و تست های آنالين 
نیز برای سنجش يادگیری دانش آموزان در محیط مجازي )شبكه شاد( می تواند به كار گرفته شود. استاد 
ممكن است بحث های كالسی را مديريت كند و يا اينكه اجازه دهد محیط كالس )حقیقي يا مجازي( 
مانند محیط زنده ای باشد كه دانش آموزان با مشاركت و همكاری، آموخته های خود را تمرين كنند. 
اين شیوه آموزشی در آموزش هاي بسیاري از كشورها، رشد چشمگیری داشته است. ويدئوهای كوتاه 
آموزشی اين امكان را به فراگیران می دهند تا با سرعت دلخواه خود مطالب را فرا گیرد و زمانی كه نیاز 

به بازآموزی و يا تمركز بیشتری دارد، ويدئو را متوقف كرده و از نو تماشا كند. 
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ج( ضرورت اجرا
ضرورت اجراي كالس معكوس يادگیري در درس عربي را بايد در موارد زير جست وجو كرد :

 1 مهم ترين چالش و تهديد وضعیت پیشروي آموزش و پرورش است كه گاهي زرد و گاهي قرمز است؛ 

در چنین شرايطي با توكل به خداوند مي توان با استفاده از اين الگوي مناسب، زمینه را براي خلق يک 
فرصت طاليي زمینه ساز براي تحول بنیادين خلق كرد.  

 2 پیشرفت تكنولوژي باعث به وجود آمدن ظرفیت هاي نويني در حوزه تربیت، يادگیري در آموزش و 

پرورش دنیا شده است. عقل و منطق حكم مي كند با توجه به اقتضاي پیشرفت علوم، روش هاي قبلي 
بهسازي و در اغلب موارد متحول شوند.

3 افزايش جمعیت از يک سو، انفجار اطالعات علمي از سوي ديگر معلمان را با كمبود وقت براي اجراي 

شیوه هاي سنتي موجه مي كند. لذا شیوه هاي نوين در رفع مشكالتي از اين قبیل راهكار مناسبي است.
 4 اهداف مصوب و اسناد تحولي براي تحقق نیازمند استفاده از تكنولوژي هاي نوين هستند تا مباني و 

روش هاي يادگیري را در هريک از سطوح و رشته ها منتقل سازند.
5 با توجه به نیاز حوزه هاي تربیت و يادگیري به تحول بنیادين، بهره گیري هوشمندانه در قالب الگوهاي 

كارآمد و اثر بخش، اجتناب ناپذير است. به بیان ديگر تحول بنیادين بدون ارائه الگوهاي متقن و كارآمد؛ 
و بسنده كردن به ارائه سخنان و رهنمودهاي كلي، امري بعید به نظر مي رسد.

6 ضعف اساسي عموم معلمان و مربیان حوزه آموزش در كشور نیازمند اصالح و ارتقاء است. اين شیوه 

نزديک ترين و كم هزينه ترين و در عین حال مؤثرترين راه براي تحقق اهداف آموزش عمومي است.
7 هر آموزشي داراي دو بخش اصلي است: »تدريس« و »پرسش و ارزشیابي«؛ معموالً بیشترين وقت 

معلم صرف تدريس مي شود. و فرصت چنداني براي ارزشیابي عملكرد و فراهم آوري موقعیت يادگیري 
فراهم نمي شود. مخاطبان به دلیل عدم پرسش مستمر و ارزيابي مرحله )تكويني( با يادگیري ناقص 
به دروس بعدي منتقل مي شوند و اين مسأله منجر به ناتواني مزمن در ايشان مي شود. اين طرح در 

جلوگیري از بروز چنین آسیبي بسیار مؤثر و كارآمد است.
8 معلمان همواره توان و انگیزه يكساني براي تدريس يک موضوع ندارند. بلكه رفته رفته دچار خستگي 

و بي انگیزگي مي شوند. در اين طرح، معلم يک بار تدريس مي كند و از فیلم آن در تدريس هاي كالسي 
استفاده مي كند. و بالتبع فرصت هاي جديد را براي فعالیت هاي يادگیري اختصاص مي دهد.

9 همه معلمان توان تدريس خیلي خوب را ندارند. در اين شیوه بهترين معلم ها در كوتاه ترين زمان 

تدريس كرده و بقیه معلمان مي توانند از فیلم آن استفاده كنند.
10 اغلب فراگیران در شیوه سنتي، پس از تدريس معلم رغبت چنداني براي مرور دروس ندارند. ولي 

در اين شیوه يادگیري در منزل به وسیله ديدن فیلم تدريس معلم با انگیزه مضاعفي انجام مي شود.
11 شرايط فعلي اجراي طرح مذكور با وجود سايت هايي مانند شبکه تربیتي و آموزشي رشد فراهم  شده 
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و در قالب قراردادهايي به آساني قابل اجراست.
 12 به عالوه در مناطق محروم و روستايي لوح هاي فشره فیلم ها در اختیار معلمان و دانش آموزان قرار 

گیرد و نیز از طريق اپلیشكین ارائه و پشتیباني شود.
 13 با توجه قابلیت فراوان توسعه اين روش، به سرعت ساير معلمان مي توانند فیلم هاي تدريس خود را 

كه حتي با تلفن همراه تصويربرداري كرده اند، روي وبسايت قرار دهند. اين كار به تعامل هر چه بیشتر 
اعضا كمک مي كند.

اينها تنها گوشه اي از ويژگي هاي كالس معكوس يادگیري است كه به اجمال ذكر گرديد.

د( چگونگی برگزاري كالس معکوس
اين راهبرد تركیبي در اجرا و عمل شیوه اي ساده ولي نیرومند در تربیت و يادگیري محسوب مي شود 
تا آنجا كه در صورت برنامه ريزي همه جانبه و دقیق، مي تواند در تحول بنیادين بسیار نقش آفرين باشد. 
روش تدريس معكوس با وجود تمامی فوايدی كه دارد، به سادگی می تواند به ورطه اشتباه كشیده شود. 
الزمه برگزاری كالس معكوس به شیوه صحیح و كارآمد داشتن آمادگی كامل است. ضبط محتوای 
آموزشی نیازمند تالش و صرف زمان است. همچنین فعالیت های قبل و حین كالس می بايست به دقت 
برای فراگیران تبیین شود تا آنها دچار سر درگمی نشوند، به درستی اين شیوه آموزشی را درک كنند و 
برای آمادگی در كالس ترغیب شوند. در نتیجه تدريس شیوه معكوس، زمان و انرژی بیشتری می گیرد 

و نیازمند يادگیری مهارت های جديد توسط معلم است.  
اما از آنجايی كه هر روز بر محبوبیت كالس معكوس افزوده می شود، ابزار های جديدی نیز برای تقويت 
بخش خارج از كالس طراحی و پیاده سازی می شوند. به ويژه پیشرفت تكنولوژی تلفن های هوشمند، 
منابع غنی آموزشی را در سطح گسترده تر و با سهولت بیشتری در هر زمان و مكانی كه اراده كنند در 

اختیار فراگیران قرار می دهد.

مراحل اجراي طرح كالس معکوس آموزش 
الف( فعالیت هاي پیش از كالس

 1 موضوعات و كتاب هاي درسي انتخاب مي شوند.

2 از مؤلفين، مدرسين یا معلمان توانمند براي تدریس )در رسانه ملي / استودیو( دعوت مي شود.

3 براي هر موضوع یک یا چند فيلم كوتاه )حداكثر ده تا 15 دقيقه اي( در نظر گرفته مي شود.

4 طبق برنامه مشخص تدریس موضوعات صفحه به صفحه انجام مي گيرد.

5 فيلم ها پس از تدوین، از طریق رسانه ملي پخش مي شود.
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
معاونت برنامه ریزی درسی و تولید بسته های تربیت و یادگیری
دفتر  برنامه ریزی  درسی  و  تولید بسته های تربیت و یادگیری

آموزش عمومی و متوسطه نظری

 6 فيلم ها در شبكه رشد در دسترس دانش آموزان و معلمان قرار مي گيرد.

7 براي هر یک از فيلم ها مشخصات دقيق درج مي گردد.

8 براي مخاطباني كه به اینترنت دسترسي ندارند، بسته تربيت و یادگيري )DVD( پيش بيني مي شود.

ب( فعالیت هاي كالسي )جلسه اول(
 1 در آغاز اولین جلسه، نشاني وبسايت را به مخاطبان معرفي مي كنیم. 

 2 در صورت لزوم فيلم ها در اختيار مخاطبان قرار مي گيرد. )این كار را مي توان از طریق دي وي دي ، فلش و 

آپلود در شبكه ملي رشد یا حتي در سایت هایي مانند آپارات انجام داد.(
3 از فراگيران خواسته مي شود تا فيلم هاي تدریس را تا جلسه بعد )قبل از كالس( نگاه كنند. در هر زمان و هر 

مكاني و به هر تعداد بار كه دوست داشتند آن را ببينند.
 4 تمرين ها و تكلیف هايي براي كار در خانه به مخاطبان داده مي شود. 

ج( فعالیت هاي كالسي )جلسات بعدي(
معلم در جلسات بعد در كالس )حقیقي و يا مجازي( با تعامل با دانش آموزان به بررسي تكلیف ها حل 

تمرين هاي بیشتر مي پردازد.
اگر فراگیر فیلم را نگاه نكرده بود، يا هنوز ياد نگرفته بود، با كمک ساير فراگیران و معلم جبران مي شود.
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راهنمای معلم دروس فارسی، نگارش، علوم و فنون ادبی 
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
معاونت برنامه ریزی درسی و تولید بسته های تربیت و یادگیری
دفتر  برنامه ریزی  درسی  و  تولید بسته های تربیت و یادگیری

آموزش عمومی و متوسطه نظری

درس/ پایه / دوره/ رشته

ش
زمان آموز

محتوا
راهبردهای یاددهیـ  یادگیری

رسانه های آموزشی
شیوه های ارزشیابی

مخاطبان برنامه

سه
جل

ت
ساع

مطالعۀ آزاد
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
های پ رسانه 

حضوری/غیرحضوری
ط(

offl )بیرون خ
ine

ط(
online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده

فضای مجازی
تلویزیون

شبکۀ رشد

شبکۀ شاد

سراسری

استانی

فارسی / دهم تا دوازدهم / دورۀ متوسطه دوم / همۀ رشته ها

2

50 دقیقه

متن درس )شعريا 
نثر(

توضیحي- معكوس- 
ديداري - شنیداري

فیلم هاي آموزشي و كتاب گويا، خوانش متن درس ها و اشعار

تعامل بین معلم و شاگرد، تدريس و دريافت تكالیف و دادن بازخورد به فعالیت دانش آموزان

فیلم هاي آموزشي تدريس، پخش فیلم و انیمیشن متناسب با متن هاي كتاب، انجام تمرين هاي مربوط به واژه آموزي و دانش زباني، امال، جمله سازي 
و نگارش و خوش نويسي

فیلم هاي آموزشي معلمان استاني درس فارسي

بنابر شرايط موجود معلم مي تواند از هر دو شیوه استفاده كند. توصیه مي شود، با توجه به سطح دانش آموزان، بیشتر از شیوۀ غیرخط )آفالين( 
استفاده شود.

فیلم ها را ببیند، به كتاب هاي گويا گوش دهد، تمرين ها را حل كند و به معلم بازخورد دهد.

از فضاي شبكۀ رشد و شاد استفاده كند، فیلم ها و كتاب گويا را در اختیار دانش آموزان قرار دهد، به پاسخ هاي دانش آموزان بازخورد دهد، متن 
را بخواند و سؤال ها را مطرح كند.

با معلم و خانواده در استفاده از فضاي فردي و مجازي همكاري كند. خانواده ها را در جريان اخبار آموزشي و درس قرار دهد. 80 دقیقه در هفته 
فردي و 90 دقیقه مجازي خواهد بود. بخشي از زمان فردي را مي توان براي بررسي فعالیت ها و بازخورد به دانش آموزان اختصاص داد.

با معلم و مدرسه در اجراي بهتر آموزش و يادگیري همكاري كند. در كنار فرزندشان جريان يادگیري را نظارت و هدايت كند.

كارگاه متن پژوهي 
)قلمرو زباني(

پروژه ـ توضیحی ـ 
تكلیف محور

كارگاه متن پژوهي 
)قلمرو ادبی(

پروژه ـ توضیحی ـ 
تكلیف محور

كارگاه متن پژوهي 
)قلمرو فكری(

پروژه ـ توضیحی ـ 
تكلیف محور

گنج حكمت

ديداری ـ روخوانی ـ 
شنیداری

روان خوانی/ شعرخوانی
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درس/ پایه / دوره/ رشته

ش
زمان آموز

محتوا
راهبردهای یاددهیـ  یادگیری

رسانه های آموزشی
شیوه های ارزشیابی

مخاطبان برنامه

سه
جل

ت
ساع

مطالعۀ آزاد
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
رسانه های پ

حضوری/غیرحضوری
ط(

offl )بیرون خ
ine

ط(
online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده
فضای مجازی

تلویزیون

شبکۀ رشد

شبکۀ شاد

سراسری

استانی

نگارش / دهم تا دوازدهم / دورۀ متوسطه دوم / همۀ رشته ها

2

50 دقیقه

كارگاه نوشتن

متن درس

توضیحي- معكوس- ديداري - شنیداري

فیلم هاي آموزشي و كتاب گويا، خوانش متن درس ها و اشعار

تعامل بین معلم و شاگرد، تدريس و دريافت تكالیف و دادن بازخورد به فعالیت دانش آموزان

فیلم هاي آموزشي تدريس، پخش فیلم و انیمیشن متناسب با متن هاي كتاب، انجام تمرين هاي مربوط به واژه آموزي و دانش زباني، امال، جمله سازي 
و نگارش و خوش نويسي

فیلم هاي آموزشي معلمان استاني درس فارسي

بنا بر شرايط موجود معلم مي تواند از هر دو شیوه استفاده كند. توصیه مي شود، با توجه به سطح دانش آموزان، بیشتر از شیوۀ غیرخط )آفالين( 
استفاده شود.

فیلم ها را ببیند، به كتاب هاي گويا گوش دهد، تمرين ها را حل كند و به معلم بازخورد دهد.

از فضاي شبكۀ رشد و شاد استفاده كند، فیلم ها و كتاب گويا را در اختیار دانش آموزان قرار دهد، به پاسخ هاي دانش آموزان بازخورد دهد، متن 
را بخواند و سؤال ها را مطرح كند.

با معلم و خانواده در استفاده از فضاي فردي و مجازي همكاري كند. خانواده ها را در جريان اخبار آموزشي و درس قرار دهد. 80 دقیقه در هفته 
فردي و 90 دقیقه مجازي خواهد بود. بخشي از زمان فردي را مي توان براي بررسي فعالیت ها و بازخورد به دانش آموزان اختصاص داد.

با معلم و مدرسه در اجراي بهتر آموزش و يادگیري همكاري كند. در كنار فرزندشان جريان يادگیري را نظارت و هدايت كند.

مثل نويسی

توضیحی ـ پروژه ـ تكلیف محور ـ شخصی سازی شده ـ آفرينش ادبی

حكايت نگاریشعرگردانی
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
معاونت برنامه ریزی درسی و تولید بسته های تربیت و یادگیری
دفتر  برنامه ریزی  درسی  و  تولید بسته های تربیت و یادگیری

آموزش عمومی و متوسطه نظری

درس/ پایه / دوره/ رشته

ش
زمان آموز

محتوا
راهبردهای یاددهیـ  یادگیری

رسانه های آموزشی
شیوه های ارزشیابی

مخاطبان برنامه

سه
جل

ت
ساع

مطالعۀ آزاد
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
رسانه های پ

حضوری/غیرحضوری
ط(

offl )بیرون خ
ine

ط(
online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده

فضای مجازی
تلویزیون

شبکۀ رشد

شبکۀ شاد

سراسری

استانی

علوم و فنون ادبی / دهم تا دوازدهم / دورۀ متوسطه دوم / رشتۀ علوم انسانی

1

50 دقیقه

متن درس

توضیحي ـ معكوس- ديداري ـ 
شنیداري ـ خواندن دقیق

فیلم هاي آموزشي و كتاب گويا، خوانش متن درس ها و اشعار

تعامل بین معلم و شاگرد، تدريس و دريافت تكالیف و دادن بازخورد به فعالیت دانش آموزان

فیلم هاي آموزشي تدريس، پخش فیلم و انیمیشن متناسب با متن هاي كتاب، انجام تمرين هاي مربوط به واژه آموزي و دانش زباني، امال، جمله سازي 
و نگارش و خوش نويسي

فیلم هاي آموزشي معلمان استاني درس فارسي

بنابر شرايط موجود معلم مي تواند از هر دو شیوه استفاده كند. توصیه مي شود، با توجه به سطح دانش آموزان، بیشتر از شیوۀ غیرخط )آفالين( 
استفاده شود.

فیلم ها را ببیند، به كتاب هاي گويا گوش دهد، تمرين ها را حل كند و به معلم بازخورد دهد.

از فضاي شبكۀ رشد و شاد استفاده كند، فیلم ها و كتاب گويا را در اختیار دانش آموزان قرار دهد، به پاسخ هاي دانش آموزان بازخورد دهد، متن 
را بخواند و سؤال ها را مطرح كند.

با معلم و خانواده در استفاده از فضاي فردي و مجازي همكاري كند. خانواده ها را در جريان اخبار آموزشي و درس قرار دهد. 80 دقیقه در هفته 
فردي و 90 دقیقه مجازي خواهد بود. بخشي از زمان فردي را مي توان براي بررسي فعالیت ها و بازخورد به دانش آموزان اختصاص داد.

با معلم و مدرسه در اجراي بهتر آموزش و يادگیري همكاري كند. در كنار فرزندشان جريان يادگیري را نظارت و هدايت كند.

خودارزيابی

 توضیحی  حل مسئلهـ  تكلیف محورـ 

كارگاه تحلیل فصل

 حل مسئله  تكلیف محورـ 

پاسخ خودارزيابی ها و 
كارگاه ها

 حل مسئله توضیحیـ 
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1ـ محتوا
كتاب های فارسی دورة دوم متوسطه )دهم تا دوازدهم( 

ـ در وضعیت زرد تدريس حضوری اين كتاب به صورت يك هفته در میان، 2 ساعت خواهد بود. رويكرد 
خاص برنامۀ حوزۀ تربیت و يادگیری زبان و ادبیات فارسی، رويكرد مهارتی است؛ يعنی بر آموزش و 

تقويت مهارت های زبانی و فرازبانی و ادبی تأكید دارد.
ـ با توجه به رويكرد مهارتی، آنچه در بخش بررسی متن اهمیت دارد، كالبدشكافی عملی متون است. 
الزم است متن ها را پس از خوانش، در سه قلمرو بررسی كنیم. يكی از كاربردی ترين شیوه های بررسی، 

كالبدشكافی و تحلیل هر اثر، اين است كه متن در سه قلمرو بررسی شود: زبانی، ادبی و فكری.

1ـ قلمرو زبانی
سطح واژگانی: بررسی واژه ها از نظر فارسی يا غیرفارسی بودن، نوع ساختمان، روابط معنايی از قبیل 
ترادف، تضاد، تضّمن، تناسب، نوع گزينش و همچنین درست نويسی واژه ها. سطح دستوری یا نحوی: 

بررسی متن از ديد تركیبات و قواعد دستوری، كاربردهای دستور تاريخی، كوتاهی و بلندی جمله ها.

2ـ قلمرو ادبی
در اينجا، شیوۀ نويسنده در به كارگیری عناصر زيبايی آفرين در سطح های زير بررسی می شود:

سطح آوایی یا موسیقیایی: بررسی متن از ديد بديع لفظی )وزن، قافیه، رديف، آرايه های لفظی و 
تناسب های آوايی مانند واج آرايی، تكرار، سجع، جناس، و...(. سطح بیانی: بررسی متن از ديد مسائل 
علم بیان نظیر تشبیه، استعاره، مجاز و كنايه. سطح بدیع معنوی: بازخوانی متن از ديد تناسب های 

معنايی همچون تضاد، ايهام، مراعات نظیر و... .

3ـ قلمرو فکری
در اين مرحله، متن از نظر ويژگی های فكری، روحیات، اعتقادات، گرايش ها، نوع نگرش به جهان و 

ديگر جنبه های فكری بررسی می شود.
ـ در آموزش، به ويژه، در قلمرو زبانی و ادبی از بیان مطالب اضافی كه به انباشِت دانش و فرسايش ذهنی 

دانش آموزان منجر می شود، پرهیز شود. 
ـ مطالب طرح شده در قلمرو زبانی و ادبی، برگرفته از متن درس است و پیوستگی زيادی با محتوای 
درس دارد. آموزش اين نكات به درک و فهم بهتر متن كمك می كند، بنابراين »متن محوری« در اين 

بخش، از اصول مورد تأكید است. 
ـ روان خوانی ها، شعرخوانی ها و حكايات با هدف پرورش مهارت های خوانداری، ايجاد نشاط و طراوت 
ذهنی، آشنايی با متون مختلف و مهم تر از همه، پرورش فرهنگ مطالعه و كتاب خوانی، در ساختار فارسی 

گنجانده شده اند. 
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ـ درس های آزاد، فرصت بسیار مناسب برای توجه به اصل پانزدهم قانون اساسی و تحقق آن است تا با 
مشاركت دانش آموزان و راهنمايی دبیران از گنجینه های فرهنگ سرزمینی و ادبیاِت بومی در غنی سازی 

كتاب درسی، بهره برداری شود. 

كتاب های نگارش دورة دوم متوسطه )دهم تا دوازدهم( 
 در وضعیت زرد تدريس حضوری اين كتاب به صورت يك هفته در میان، 2 ساعت خواهد بود. بنابراين، 
پیشنهاد می شود فرايند ياددهی ـ يادگیری هر درس در سه جلسه )آموزش، تمرين و نگارش، بررسی 

و نقد برای تثبیت آموخته ها( طراحی و تنظیم شود. 
ـ در ساختار هر درس، بعد از متن آموزشی، تمرين های نوشتنی با عنوان كارگاه نوشتن، در بخش های 
تشخیص ، تولید متن ، ارزيابی نوشته، هنجار نوشتار،حكايت نگاری، َمَثل نويسی و شعرگردانی سازماندهی 

شده است. 
ـ فعالیت های كارگاه نوشتن با نظمی علمی و آموزشی به دنبال هم آمده اند؛ شمارۀ يك با هدف تقويت 
توانايی بازشناسی و تشخیص، شمارۀ دو با هدف تقويت توانايی نوشتن و تولید متن و شمارۀ سه با 

هدف تقويت داوری و توانايی بررسی، تحلیل و نقدنويسی، طراحی شده است. 
ـ هنجار نوشتار با هدف آموزش شاخص های درست نويسی و آشنايی با كاربرد درست واژگان در نوشتار 

معیار، توجه به ابزارهای انسجام متن طراحی شده است. 
ـ حكايت نگاری، بخشی ديگر از فعالیت هاست. در حكايت نگاری، تأكید بر بازنويسی به زبان ساده و 

ساده نويسی است. 
َمَثل نويسی تمرينی برای  بازآفرينی و گسترش  مثل است. در مثل نويسی، دانش آموزان با افزدوِن شاخ 

و برگ به اصل مثل، نوشتۀ جديدی را خلق می كنند. 
ـ شعرگردانی از ديگر فعالیت های نگارشی است كه به تقويت آموزه های ادبی و توانايی بازگردانی مفاهیم 
بلند ادبی به نثر معیار فارسی می انجامد. حكايت، مثل و شعر در بارورسازی ذهن و زبان و پرورش 

حافظه و تقويِت خوب سخن گفتن و زيبانوشتن، بسیار مؤثر است. 

كتاب های علوم و فنون دورة دوم متوسطه )دهم تا دوازدهم( 
ـ در وضعیت زرد تدريس حضوری اين كتاب به صورت يك هفته در میان، 2 ساعت خواهد بود. برای 
تعمیق آموخته ها مجموعه فعالیت هايی در متن و پايان درس ها و فصول طراحی و تدوين شده است. 
فعالیت های متن درس مطالب خاصی را در حین آموزش دنبال می كند. فعالیت های پايان دروس 
دانش آموز را به كسب مهارت در فنون ادبی آموخته شده ترغیب می كند. فعالیت های پايان فصول نیز 
با عنوان كارگاه تحلیل، نمونه هايی در اختیار خواننده می گذارد تا موارد آموخته شده در كل فصل را به 
طور عملی به كار بندد. نمونه های طرح شده در فعالیت ها، برگرفته از متون ادبی است و پیوستگی زيادی 
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با محتوای درس دارد. انجام دقیق اين تمرين ها به درک و فهم بهتر متن كمك می كند.
ـ رويكرد خاص برنامۀ فارسی آموزی، رويكرد مهارتی است؛ يعنی بر آموزش و تقويت مهارت های زبانی، 
فرازبانی و ادبی تأكید می كند. با توجه به رويكرد مهارتی، آنچه در بخش بررسی متن اهمیت دارد، 
كالبد شكافی عملی متون است. يعنی فرصتی خواهیم داشت تا متن ها را پس از خوانش، در سه قلمرو 
بررسی كنیم. اين كار، سطح درک و فهم ما را نسبت به محتوای اثر، فراتر خواهد برد. يكی از آسان ترين 
و كاربردی ترين شیوه های بررسی و كالبدشكافی و تحلیل هر اثر، اين است كه متن در سه قلمرو بررسی 

شود: زبانی، ادبی و فكری.
ـ در آموزش، به ويژه، در فصول كلیات و تاريخ ادبیات و سبك شناسی، از بیان مطالب اضافی كه به 

2ـ روش های تدریس
در كتاب راهنمای معلم روش های تدريس درس فارسی به تفصیل ارائه   شده است كه در آموزش های 
حضوری قابل اجراست. در شرايط آموزش های غیرحضوری درس فارسی روش های تدريس متناسب 
با هر يك از محتواهای اين درس در دوره های مختلف تحصیلی به شرح جدول زير پیشنهاد می شود:

روش های تدریس پیشنهادیمحتوانوع آموزشدورة تحصیلی

طه
وس

 مت
وم
د

مهارت های زبانی و ادبی )گوش دادن، خواندن، حضوری
گفتن و نوشتن، تحلیل و تركیب سازه های زبانی، 

آفرينش ادبی(
مانند  شناختی  و  ارزشی  مفاهیم  و  موضوعات 
مفاهیم معرفی شده در فصول كتاب، واژه شناسی 

و دستور و آرايه ها، عروض و نقد ادبی

بر اساس كتاب های راهنمای معلم

تمرينات مناسب برای نوشتن، خواندن و درک غیرحضوری
مطلب و كاربرد آموزه های زبانی و ادبی در تكالیف 

تعیین شده

روش خواندن فردی
روش تكلیف محور

روش شخصی سازی شده
روش آموزش فراگیر

روش خودارزيابی
روش آفرينش ادبی )بديعه پردازی(

طه
وس

 مت
وم
مانند د شناختی  و  ارزشی  مفاهیم  و  موضوعات 

مفاهیم معرفی شده در فصول كتاب، واژه شناسی 
و دستور و آرايه ها، عروض و نقد ادبی

روش مطالعۀ فردی
روش تكلیف محور

روش پروژه
روش تكلیف محور
روش خودارزيابی
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 روش تکلیف محور: در اين روش يادگیرنده تكالیف زبانی تعیین شده توسط معلم را انجام می دهد و 
معلم نیز بازخورد فردی ارائه می دهد. اين روش برای تمرين فردی طراحی شده است، لذا در آموزش های 
مجازی نیز كاربرد زيادی دارد. به عنوان مثال معلم می تواند تكالیف زبانی شامل تمرينات گوش دادن، 
گفتن، خواندن، نوشتن، قرائت متن، حفظ شعر و پاسخ به سؤاالت را به صورت كلی تجويز كند و هر 
يك از دانش آموزان با توجه به زمان در اختیار در منزل تمرينات مربوطه را انجام دهند و گزارش آن 

را در كارنمای تكالیف منزل ثبت و ارائه كنند.
 روش شخصی سازی شده: روش شخصی سازی شده، برنامه ای است كه بر اساس تفاوت های توانايی های 
جسمی و شناختی يادگیرنده تهیه شده است. در اين روش معلم به هر دانش آموز اجازه می دهد كه با 
سرعت عمل خودش، تكالیف يادگیری تعیین شده توسط معلم را انجام دهد و پیشرفت كند. تمركز 
اصلی اين روش پاسخ به نیازهای هر فرد يادگیرنده در آموزش است تا در جريان يادگیری ضمن احساس 
راحتی، انگیزه و از همه مهم تر اعتمادبه نفس خود را ارتقا دهد و طعم موفقیت را نیز بچشد. اين روش 
يكی از روش های مؤثر در آموزش های مجازی درس فارسی است و به معلم اين امكان را می دهد تا 
از امكانات، فضا و انواع رسانه های آموزشی قابل استفاده در فضای مجازی )فیلم، عكس، پوستر و ...( 

بهرۀ الزم را ببرد.
ويژگی های اين روش عبارت اند از:

 محتوا: فهرست محتوا و تكالیف بر اساس نتايج پیش آزمون، به هر دانش آموز ارائه می شود و پیگیری 
و اجرای تكالیف توسط دانش آموز صورت می گیرد.

 كنترل مدیریتی: سیاست ها توسط معلم و مديريت اجرای تكالیف توسط دانش آموزان صورت 
می پذيرد و اولیا در منزل نقش نظارتی خواهند داشت.

 تکالیف: با هدف درگیرسازی دانش آموزان در فعالیت های تمرينی و مهارتی ارائه می شود و بیشتر 
تكالیف برای تمرين انفرادی طراحی شده است و دانش آموزان موظف به انجام، ثبت و گزارش دهی 

تكالیف به معلم اند.
 تعامالت آموزشی: به طور متوسط در هر جلسۀ آموزش يك بازخورد توسط معلم ارائه می شود.

 تعیین روال عمل: سرعت عمل يادگیری توسط هر دانش آموز تعیین می شود. دانش آموز تصمیم 
می گیرد كه چه زمان، تمرين را آغاز كند و به پايان برساند.

 پیشبرد تکالیف: كنترل پیشرفت تكالیف يادگیری در دست دانش آموزان است نه معلم. هر دانش آموز 
بر اساس توان خود در فعالیت های يادگیری شركت می كند و از يك مرحله به مرحلۀ ديگر می رود. 

 روش آموزش فراگیر: در اين روش معلم چندين سطح عملكرد برای موفقیت همۀ دانش آموزان 
ارائه می كند. دانش آموز سطح عملكرد را بر اساس توانايی خود انتخاب می كند و در تكالیف يادگیری 
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آن شركت می كند. به عنوان مثال در آموزش تمرينات بندنويسی، متن نويسی و آفرينش ادبی، معلم 
چندين سطح تمرين )ساده به دشوار( ارائه می كند و دانش آموز با توجه به توانايی خود يكی از سطوح 

نگارشی را انتخاب می كند و می نويسد.
 روش خودارزیابی: در اين روش دانش آموزان خود را در مقايسه با برگۀ معیارهای تعیین شده توسط 
معلم در هر جلسه ارزيابی می كنند. در حقیقت در اين روش دانش آموزان بر عملكرد خود نظارت 
می كنند. به عنوان مثال معلم معیارهای مدنظر در خواندن و نوشتن را در هر جلسه مشخص می كند 

و دانش آموزان بر اساس آن خودارزيابی می كنند و به معلم در پايان كالس بازخورد ارائه می دهند.
 روش پروژه: اين روش در آموزش موضوعات دانشی درس فارسی در گسترۀ فضای مجازی بسیار 
پركاربرد و قابل  اجراست. در شروع آموزش، معلم انواع پروژه در درس فارسی را به شرح زير معرفی 
و دانش آموزان را در انتخاب مناسب آنها راهنمايی می كند. برای اين كار معلم می تواند نمونه هايی از 

پروژه های دانش آموزی در سال های گذشته را نیز نمايش دهد.
 تهیۀ گزارش با مراجعه به منابع علمی همچون كتاب و مقاالت موجود در بستر اينترنت و اپلیكیشن ها

 تهیۀ گزارش بر اساس ضبط مشاهدات در محیط زندگی
 تهیۀ گزارش بر اساس مصاحبه با افراد مختلف در خانواده

 تهیۀ روزنامه ديواری
 كشیدن نقاشی از موضوعات و مفاهیم مختلف آموزشی

 داستان نويسی دربارۀ موضوعات مشخص شده از جانب معلم 
 واژه سازی، گروه كلمه سازی، جمله سازی و متن نويسی 

پس از معرفی موضوعات درس فارسی )بر اساس كتاب های راهنمای معلم(، معلم فهرستی از عناوين 
موضوعات مرتبط را تهیه می كند و در اختیار دانش آموزان قرار می دهد تا هر دانش آموز با مشورت 
اولیای خود و مطابق باذوق و عالقه، موضوعی از اين فهرست را انتخاب كنند. پس از انتخاب موضوعات 

توسط دانش آموزان رهنمودهای زير برای هدايت و ارزيابی بهتر پروژه قابل استفاده است:
 آشنا كردن دانش آموزان با هدف و حدود انتظارات پروژه

 آشنا كردن والدين با پروژه، هدف ها و انتظارات آن 
 درخواست اعالم زمان بندی اجرای پروژه و ارائۀ گزارش از دانش آموز

 نظارت مستمر بر فرايند انجام پروژه ها با دريافت گزارش
 دادن فرصت مشخص به دانش آموزان و برای گزارش پروژۀ خود به شما و ساير هم كالسی های خود 

 معرفی پروژه های بهتر و بايگانی آنها در مدرسه و نمايش در معرض عموم
 روش اكتشافی: در آموزش به روش اكتشافی در فضای مجازی الزم است معلم با طراحی آموزشی 
مناسب و بهره مندی از امكانات فضای مجازی از انواع رسانه های مختلف آموزشی )فیلم، عكس، پاورپوينت 

و...( بهرۀ كافی ببرد.



86

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
معاونت برنامه ریزی درسی و تولید بسته های تربیت و یادگیری
دفتر  برنامه ریزی  درسی  و  تولید بسته های تربیت و یادگیری

آموزش عمومی و متوسطه نظری

يادگیری اكتشافی فرايندی است كه دانش آموز با راهنمايی معلم، اصل يا قانونی را كشف و مسئله ای را 
حل می كند. در اين روش معلم با طرح سؤاالت مناسب، جواب های نادرست دانش آموزان را به سمت 
جواب های درست هدايت می كند. معلم بايد كالس را در جهت صحیح و مسیر ُمعّینی حفظ كند؛ 
به طوری كه از حالت كاوش و پويايی شاگردان كاسته نشود. در اين روش، معلم دانش آموزان را وادار به 

فكر كردن می كند و آنها را برای رسیدن به پاسخ درست تشويق می كند.
 روش دقیق خوانی: در اين نوع خواندن، دانش آموز به درک كامل متن خواندنی و نگهداری آن به طور 
منظم در حافظه می رسد و به افكار اصلی نويسنده پی می برد. به ارتباط بین مطالب می پردازد، خالصه ی 

متن را بیان و از آن نتیجه گیری می كند.
 روش خواندن تجسمی: هدف اين نوع خواندن درک عمیق تر، تحريك حس كنجكاوی و مشاركت 
فعاالنه در مطالعه است. برای رسیدن به اهداف مذكور الزم است قبل از مطالعه سؤاالتی از بین متن 

انتخاب شود.
 روش خواندن انتقادی: در اين روش، دانش آموز به تجزيه و تحلیل مطالب، ارزش گذاری و قضاوت 

مطالب و برقراری ارتباط بین جوانب مختلف مطالب می پردازد.
 روش خواندن التذاذی: خواندن برای درک زيبايی ها روش مؤثری برای پرورش حس زيبايی شناسی 
و تقويت ذوق ادبی است. بهتر است دانش آموز بیشتر به دنبال يافتن زيبايی های موجود در نثر و شعر 

باشد، مانند: يافتن تشبیهات، ضرب المثل ها، وزن و قافیه، موسیقی موجود در شعر.

3ـ ارزش یابی
ـ در كتاب راهنمای معلم روش های ارزش يابی درس فارسی به تفصیل ارائه شده است كه در آموزش های 
حضوری قابل اجراست. در شرايط آموزش های غیرحضوری درس فارسی روش های ارزش يابی متناسب 

با هر يك از محتواهای اين درس در دورۀ دوم متوسطه ارائه خواهد شد.
ـ ساعات تدريس اين درس در وضعیت زرد، يك هفته در میان 2 جلسه فارسی، 2 جلسه نگارش و 2 

جلسه علوم و فنون است.
ـ در ارزيابی های غیرحضوری حتماً به روخوانی متن با رعايت آهنگ و لحن مناسب آن، درک مطلب، 
خودارزيابی، گفت وگو، حفظ شعر، كتاب خوانی و پژوهش، سخن وری و فن بیان، پاسخ به فعالیت ها و 

تمرين ها، شعرخوانی و روان خوانی توجه شود. 
ـ نمرۀ هر يك از ريز مواد باال، به تشخیص معلم و متناسب با فرايند آموزش و شرايط كالس و درس 

تعیین می شود. 
ـ امالی حضوری همیشه از درس خوانده  شده، نیست. می توان از درس های پیشین و حتی ديگر 

كتاب های درسی همان پايه نیز امال گفت. در امالی واژگان، تشديد ارزش اماليی ندارد.
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ـ گسسته يا پیوسته نويسی واژه هايی كه ساخت تركیبی دارند )مانند كتاب خانه يا كتابخانه(، يكسان است و 
ارزش اماليی ندارد.

ـ در حفظ شعر، از آوردن جای خالی بايد پرهیز كرد، سرودۀ كامل يا بخشی از آن خواسته شود.
ـ در آزمون ها و پرسش های فرايندی كه در جريان يادگیری كالسی به صورت شفاهی برگزار می شود، 
به موضوع های خوانشی يا پاره مهارت های خوانداری )مانند لحن، تكیه، مكث و درنگ، فراز و فرودهای 

آوايی و... ( و فن بیان بايد توجه شود. سؤال های معنايی و دستوری، بايد در »جمله« پرسیده شود.

4ـ رسانه های پشتیبان
 سامانۀ مّلی رشد:

در آموزش های غیرحضوری معلمان می توانند از انواع فیلم های آموزشی مناسب برای درس فارسی، 
نگارش و علوم و فنون ادبی بارگذاری شده بر سامانۀ ملی رشد به عنوان پشتیبان برنامۀ درسی استفاده 

كنند. عناوين اين فیلم ها عبارت اند از:
ـ فیلم آموزش فارسی پايه های دهم تا دوازدهم 

ـ كتاب گويای فارسی دهم تا دوازدهم 
ـ فیلم آموزش نگارش دهم تا دوازدهم

ـ لوح فشردۀ اشعار حفظی كتاب های فارسی 
ـ فیلم آموزش مهارت های نوشتاری كتاب های نگارش دهم تا دوازدهم

ـ لوح فشردۀ فیلم های مناسب با محتوای دروس فارسی و نگارش و علوم و فنون
عالوه بر فیلم های آموزشی مذكور تعدادی فیلم آموزشی ويژۀ دانش آموزان بر روی سامانۀ رشد موجود 
است كه بهره مندی از آنها در آموزش های مجازی عالوه بر ايجاد تنوع در آموزش برای دانش آموزان 
نیز جذاب و دل چسب خواهد بود. همچنین توصیه می شود با امكانی كه اين سامانه در اختیار كاربران 

قرار داده است، معلمان نسبت به بارگذاری محتواهای آموزشی مناسب اقدام كنند.
 سامانۀ شاد:

همۀ بسته های آموزشی مندرج در سامانۀ رشد )لوح های آموزشی، فیلم های آموزشی(، پس از مناسب سازی 
)از نظر حجم و زمان( قابلیت بارگذاری در سامانۀ رشد را دارند. همچنین فیلم های آموزشی تولیدشده 

توسط معاونت آموزشی ابتدايی و متوسطه و شبكۀ آموزش قابل بهره برداری است.
همچنین برخی از فیلم های تولیدشده متناسب با اهداف برنامۀ درسی كه توسط استان ها باهدف آموزش 
مهارت های زبانی و ادبی تولیدشده قابل استفاده در سامانۀ رشد است. همچنین معلمان محترم می توانند 
نسبت به تولید محتوای آموزشی در فارسی، نگارش، علوم و فنون ادبی به صورت انفرادی و با استفاده از 
وسايل سادۀ موجود در منزل به تفكیك 12پايۀ تحصیلی و در سه سطح مبتدی، نیمه ماهر و ماهر اقدام كنند.
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 رسانۀ سراسری و استانی:
از ظرفیت های رسانه های ملی و محلی می توان در قالب تولید فیلم های آموزشی دانش آموزان برای 

آموزش زبان و ادبیات فارسی در منزل بهره برد.

5 ـ انتظارات از مخاطبان برنامه 
 دانش آموز

ـ توجه به محتوای آموزشی و رعايت مراحل انجام تكالیف در منزل
ـ داشتن فضای مناسب برای انجام تكالیف زبانی، ادبی و فكری در منزل

ـ رعايت نكات زبانی، ادبی و فكری در انجام تكالیف تولیدی فارسی، نگارش و علوم و فنون ادبی
ـ انجام تكالیف هر جلسۀ آموزش در منزل و ثبت و گزارش دهی به موقع به معلم

ـ پیگیری، مشاهده و بهره مندی از فیلم های آموزش مجازی
 معلم

ـ داشتن طراحی آموزشی در هر جلسۀ آموزش
ـ تدارک انواع رسانه های آموزشی مناسب فضای مجازی در هر جلسه
ـ بهره مندی از محتواهای آموزشی مناسب در رسانه های رشد و شاد

ـ تدارک و طراحی انواع تمرينات زبانی، ادبی و فكری با تأكید بر تمرينات انفرادی
ـ هدايت و راهبری و نظارت بر عملكرد دانش آموزان در منزل از طريق ارتباط با دانش آموز و اولیا

 مدیران مدرسه
ـ همكاری با معلمان در تمهید مقدمات و اجرای هرچه  بهتر آموزش های غیرحضوری

ـ برقراری ارتباط با اولیا و ُمّطلع كردن آنها از شرايط و امكانات الزم برگزاری كالس ها و آزمون های 
غیرحضوری
 خانواده

ـ تشويق و ترغیب و نظارت بر اجرای تكالیف در منزل
ـ همكاری در تأمین منابع مطالعاتی زبان و ادبیات تعیین شده توسط معلم

ـ نظارت بر انجام فعالیت ها و تكالیف كتاب های در منزل
ـ همكاری با معلم در اجرای هرچه  بهتر آموزش های غیرحضوری



راهنمای معلم دروس تربیت بدنی
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درس/پایه/دوره/رشته

زمان آموزشی
محتوا

راهبردهای یاددهیـ  یادگیری
رسانه های آموزشی

شیوه های ارزشیابی
مخاطبان برنامه

سه
جل

ت
ساع

مطالعه آزاد
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
رسانه های پ

حضوری/غیرحضوری
ط(

offl )بیرون خ
ine

ط(
online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده

فضای مجازی
تلویزیون

شبکه رشد

شبکه شاد

سراسری

استانی

تربیت بدنی/دهم/دوره متوسطه دوم

٢ جلسه

هر جلسه 50 دقیقه

چگونه بسكتبال بازي كنیم؟

فراگیر، وظیفه اي

فیلم ها و محتواهاي آموزش تربیت بدنی ویژه دانش آموزان و معلمان

آموزش مهارت های ورزشي قابل اجرا در خانه، تمرینات آمادگی جسمانی متناسب با سرفصل های درس

آموزش انواع برنامه های ورزشی مناسب اعضای خانواده

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

فاكتورهای آمادگی جسمانی و مهارت های حركتی به صورت آفالین
دانشی به صورت آنالین و آفالین

انجام تكالیف حركتي و تمرینات در منزل با مشاهده و بهره مندي از آموزش هاي مجازي

تدارك و طراحي آموزشي مناسب با استفاده از تمرینات حركتي متنوع و جذاب متناسب با سرفصل دروس

تمهید مقدمات، هدایت و نظارت بر اجراي آموزش مجازي درس تربیت بدني

همكاري با معلم از طریق تشویق و ترغیب و نظارت بر اجراي تكالیف حركتي در منزل و تأمین وسایل ورزشي مورد نیاز در منزل

چگونه فوتسال بازي كنیم؟

چگونه بدمینتون بازي كنیم؟

چگونه هندبال بازي 
كنیم؟

چگونه والیبال)در خانه( بازي 
كنیم؟

س روي میز بازي 
چگونه تنی

كنیم؟

ت
ت و گذار در طبیع

گش

ت قلبي تنفسي خود را 
استقام

ت كنیم
چگونه تقوی

فراگیر، وظیفه اي

ت قلبي تنفسي
تمرینات استقام

ت عضالني خود 
قدرت و استقام

ت كنیم
را چگونه تقوی

ت 
تمرینات قدرت و استقام

عضالني

انعطاف پذیري خود را چگونه 
ت كنیم

تقوی

تمرینات انعطاف پذیري

ت جسماني هنگام 
دانشي: فعالی

بیماري

پروژه، حل 
مسأله

ك زندگي من
دانشي:سب
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درس/پایه/دوره/رشته

زمان آموزشی
محتوا

راهبردهای یاددهیـ  یادگیری
رسانه های آموزشی

شیوه های ارزشیابی
مخاطبان برنامه

سه
جل

ت
ساع

مطالعه آزاد
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
رسانه های پ

حضوری/غیرحضوری
ط(

offl )بیرون خ
ine

ط(
online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده
فضای مجازی

تلویزیون

شبکه رشد

شبکه شاد

سراسری

استانی

تربیت بدنی/یازدهم/دوره متوسطه دوم

٢ جلسه

هر جلسه 50 دقیقه

چگونه بسكتبال بازي كنیم؟

فراگیر، وظیفه اي

فیلم ها و محتواهاي آموزش تربیت بدنی ویژه دانش آموزان و معلمان

آموزش مهارت های ورزشي قابل اجرا در خانه، تمرینات آمادگی جسمانی متناسب با سرفصل های درس

آموزش انواع برنامه های ورزشی مناسب اعضای خانواده

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

فاكتورهای آمادگی جسمانی و مهارت های حركتی به صورت آفالین
دانشی به صورت آنالین و آفالین

انجام تكالیف حركتي و تمرینات در منزل با مشاهده و بهره مندي از آموزش هاي مجازي

تدارك و طراحي آموزشي مناسب با استفاده از تمرینات حركتي متنوع و جذاب متناسب با سرفصل دروس

تمهید مقدمات، هدایت و نظارت بر اجراي آموزش مجازي درس تربیت بدني

همكاري با معلم از طریق تشویق و ترغیب و نظارت بر اجراي تكالیف حركتي در منزل و تأمین وسایل ورزشي مورد نیاز در منزل

چگونه فوتسال بازي كنیم؟

چگونه بدمینتون بازي كنیم؟

چگونه هندبال بازي كنیم؟
چگونه والیبال)در خانه( بازي 

كنیم؟

س روي میز بازي 
چگونه تنی

كنیم؟

مهارت های دارویی )١(

ت قلبي تنفسي خود را 
استقام

چگونه ارزیابی كنیم

فراگیر، وظیفه اي

ت قلبي تنفسي
تمرینات استقام

ت عضالني 
قدرت و استقام

خود را چگونه ارزیابی كنیم

ت 
تمرینات قدرت و استقام

عضالني

انعطاف پذیري خود را چگونه 
ارزیابی كنیم

تمرینات انعطاف پذیري

ت جسماني 
دانشي: فعالی

هنگام بیماري

پروژه، حل 
مسأله

ك زندگي من
دانشي: سب
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درس/پایه/دوره/رشته

زمان آموزشی
محتوا

راهبردهای یاددهیـ  یادگیری
رسانه های آموزشی

شیوه های ارزشیابی
مخاطبان برنامه

سه
جل

ت
ساع

مطالعه آزاد
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
نه های پ رسا

حضوری/غیرحضوری
ط(

offl )بیرون خ
ine

ط(
online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده

فضای مجازی
تلویزیون

شبکه رشد

شبکه شاد

سراسری

استانی

تربیت بدنی/دوازدهم/دوره متوسطه دوم

٢ جلسه

هر جلسه 50 دقیقه

چگونه بسكتبال بازي كنیم؟

فراگیر، وظیفه اي

فیلم ها و محتواهاي آموزش تربیت بدنی ویژه دانش آموزان و معلمان

آموزش مهارت های ورزشي قابل اجرا در خانه، تمرینات آمادگی جسمانی متناسب با سرفصل های درس

آموزش انواع برنامه های ورزشی مناسب اعضای خانواده

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

فاكتورهای آمادگی جسمانی و مهارت های حركتی به صورت آفالین
دانشی به صورت آنالین و آفالین

انجام تكالیف حركتي و تمرینات در منزل با مشاهده و بهره مندي از آموزش هاي مجازي

تدارك و طراحي آموزشي مناسب با استفاده از تمرینات حركتي متنوع و جذاب متناسب با سرفصل دروس

تمهید مقدمات، هدایت و نظارت بر اجراي آموزش مجازي درس تربیت بدني

همكاري با معلم از طریق تشویق و ترغیب و نظارت بر اجراي تكالیف حركتي در منزل و تأمین وسایل ورزشي مورد نیاز در منزل

چگونه فوتسال بازي كنیم؟

چگونه بدمینتون بازي كنیم؟

چگونه هندبال بازي كنیم؟
چگونه والیبال)در خانه( بازي 

كنیم؟

س روي میز بازي 
چگونه تنی

كنیم؟

مهارت های دارویی )٢(

ك برنامه تمرینی برای 
چگونه ی

ت قلبی تنفسی 
بهبود استقام

خودمان طراحی كنیم؟

فراگیر، وظیفه اي

ت قلبي تنفسي
تمرینات استقام

ك برنامه تمرینی برای 
چگونه ی

ت عضالنی 
بهبود قدرت و استقام

خودمان طراحی كنیم؟

ت 
تمرینات قدرت و استقام

عضالني

ك برنامه تمرینی برای 
چگونه ی

خودمان 
انعطاف پذیری  بهبود 

طراحی كنیم؟

تمرینات انعطاف پذیري

ت جسماني هنگام 
دانشي: فعالی

بیماري

پروژه، حل 
مسأله

ك زندگي من
دانشي: سب
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1ـ محتوا
در وضعیت زرد، محتوای آموزشی بخش های دانشی و آمادگی جسمانی به صورت غیرحضوری و محتوای 

بخش های مهارت های حركتی به صورت حضوری انجام می شود.

2ـ روش های تدریس
در كتاب راهنمای معلم روش های تدریس درس تربیت بدنی به تفصیل ارائه  شده است كه در آموزش های 
حضوری قابل  اجراست. در شرایط آموزش های غیرحضوری درس تربیت بدنی روش های تدریس متناسب 

با هریك از محتواهای این درس در دوره های مختلف تحصیلی به شرح جدول زیر پیشنهاد می شود:

روش های تدریس پیشنهادیمحتوانوع آموزشدوره تحصیلی

بر اساس كتاب راهنمای معلممهارت های ورزشیحضوریدوم متوسطه
)آموزش به روش درك بازی و...(

روش وظیفه ایآمادگی جسمانیغیرحضوری
روش شخصی سازی شده

روش آموزش فراگیر
روش خودارزیابی

اكتشافیموضوعات دانشی
روش پروژه

 روش وظیفه ای: در این روش یادگیرنده وظایف حركتی تعیین شده توسط معلم را انجام می دهد و 
معلم نیز بازخورد فردی ارائه می دهد. این روش برای تمرین فردی طراحی شده است، لذا در آموزش های 
مجازی نیز كاربرد زیادی دارد. به عنوان مثال معلم می تواند تكالیف حركتی شامل تمرینات آمادگی 
جسمانی را به صورت كلی تجویز كند و هر یك از دانش آموزان با توجه به زمان در اختیار در منزل 
تمرینات مربوط را انجام دهند و گزارش آن را در كارنمای تكالیف حركتی در منزل ثبت و ارائه كنند.

تفاوت های  بر اساس  برنامه ای است كه   روش شخصی سازی شده: روش شخصی سازی شده، 
توانایی های جسمی و شناختی یادگیرنده تهیه شده است. در این روش معلم به هر دانش آموز اجازه 
می دهد كه با سرعت عمل خودش، تكالیف یادگیری تجویزشده توسط معلم را انجام دهد و پیشرفت 
كند. پیام اصلی این روش این است كه دانش آموزان در حّد توانشان سریع و در حّد نیازشان آهسته 
پیشرفت كنند. تمركز اصلی این روش بر پاسخ به نیازهای هر فرد یادگیرنده در آموزش است تا در 
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جریان یادگیری ضمن احساس راحتی، انگیزه و از همه مهم تر اعتمادبه نفس خود را ارتقا داده و طعم 
موفقیت را نیز بچشد. در این روش دانش آموزان همه در حال یادگیری در مسیر اهداف یكسان هستند، 
اما مسیرهای دستیابی به اهداف مشترك، به سطح پیشرفت فردی و سبك یادگیری دانش آموز بستگی 
دارد. این روش یكی از روش های مؤثر در آموزش های مجازی درس تربیت بدنی است و به معلم این 
امكان را می دهد تا از امكانات، فضا و انواع رسانه های آموزشی قابل استفاده در فضای مجازی )فیلم، 

عكس، پوستر و ...( بهره الزم را ببرد.
ویژگی های این روش عبارت اند  از:

 محتوا: فهرست محتوا و تكالیف بر اساس نتایج پیش آزمون، به هر دانش آموز ارائه می شود و پی گیری 
و اجرای تكالیف توسط دانش آموز صورت می گیرد.

 كنترل مدیریتی: سیاست ها توسط معلم و مدیریت اجرای تكالیف توسط دانش آموزان صورت 
می پذیرد و اولیا در منزل نقش نظارتی خواهند داشت.

 تکالیف: باهدف درگیرسازی دانش آموزان در فعالیت های حركتی ارائه می شود و بیشتر تكالیف برای 
تمرین انفرادی طراحی شده است و دانش آموزان موظف به انجام، ثبت و گزارش دهی تكالیف به معلم هستند.

 تعامالت آموزشی: به طور متوسط در هر جلسه آموزش یك بازخورد توسط معلم ارائه می شود.
 تعیین روال عمل: سرعت عمل یادگیری توسط هر دانش آموز تعیین می شود. دانش آموز تصمیم 

می گیرد كه چه زمان، تمرین را آغاز و به پایان برساند.
 پیشبرد تکالیف: كنترل پیشرفت تكالیف یادگیری در دست دانش آموزان است، نه معلم. هر 
دانش آموز بر اساس توان خود در فعالیت های یادگیری شركت دارد و از یك مرحله به مرحله دیگر می رود. 

ازاین رو در آموزش آمادگی جسمانی می توان به راحتی از این روش آموزش استفاده كرد.
 روش آموزش فراگیر: در این روش معلم چندین سطح عملكرد برای موفقیت همه دانش آموزان 
ارائه می كند. دانش آموز سطح عملكرد را بر اساس توانایی خود انتخاب می كند و در تكالیف یادگیری 
آن شركت می كند؛ به عنوان مثال، در آموزش تمرینات قدرت و استقامت عضالنی آمادگی جسمانی، 
معلم چندین سطح تمرین )ساده به دشوار( ارائه می كند و دانش آموز با توجه به توانایی خود یكی از 

سطوح تمرینی را انتخاب كرده و در تمرینات آن شركت می كند.
 روش خودارزیابی: در این روش دانش آموزان خود را در مقایسه با برگه معیارهای تعیین شده 
توسط معلم در هر جلسه ارزیابی می كنند. در حقیقت در این روش دانش آموزان بر عملكرد خود نظارت 
می كنند؛ به عنوان مثال، معلم هنجارهای مدنظر در انعطاف پذیری را در هر جلسه آموزش مشخص 
می كند و دانش آموزان براساس اطالعات آن هنجارها خودارزیابی می كنند و به معلم در پایان كالس 

بازخورد ارائه می دهند.
 روش پروژه: این روش در آموزش موضوعات دانشی درس تربیت بدنی، در بستر فضای مجازی 

بسیار پركاربرد و قابل اجراست.
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در شروع آموزش، معلم اشكال پروژه در درس تربیت بدنی را به شرح زیر معرفی كرده و دانش آموزان را 
در انتخاب مناسب آنها راهنمایی می كند. بری این كار معلم می تواند نمونه هایی از پروژه های دانش آموزی 

در سال های گذشته را نیز نمایش دهد.
 تهیه گزارش با مراجعه به منابع علمی همچون كتاب و مقاالت موجود در بستر اینترنت و اپلیكیشن ها

 تهیه گزارش براساس ضبط مشاهدات در محیط زندگی
 تهیه گزارشی براساس مصاحبه با افراد مختلف در خانواده

 تهیه روزنامه دیواری
 كشیدن نقاشی و داستان نویسی

 ساخت ابزار و ماكت وسیله ورزشی
پس از معرفی موضوعات دانشی درس تربیت بدنیـ  بر اساس كتاب های راهنمای معلمـ  معلم فهرستی 
از عناوین موضوعات مرتبط را تهیه كرده و در اختیار دانش آموزان قرار می دهد تا هر دانش آموز با 
مشورت اولیا خود و مطابق باذوق و عالقه، موضوعی از این فهرست را انتخاب كنند. پس از انتخاب 

موضوعات توسط دانش آموزان برای هدایت و ارزیابی بهتر پروژه رهنمودهای زیر قابل استفاده است:
 آگاه سازی دانش آموزان با هدف و حدود انتظارات پروژه

 آگاه سازی والدین در جریان پروژه، هدف ها و انتظارات آن 
 درخواست اعالم زمان بندی اجرای پروژه و ارائه گزارش از دانش آموز

 نظارت مستمر بر فرایند انجام پروژه ها با دریافت گزارش
 دادن فرصت مشخص به دانش آموزان  برای گزارش پروژه خود به شما )معلّم( و سایر همكالسی های خود 

 معرفی پروژه های 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 بهره مندی از امكانات فضای مجازی از انواع رسانه های مختلف آموزشی )فیلم، عكس، پاورپوینت 

و ...( بهره كافی را ببرد.
یادگیری اكتشافی فرایندی است كه دانش آموز با راهنمایی معلم، اصل یا قانونی را كشف نموده و 
مسئله ای را حل می كند. در این روش معلم با طرح سؤاالت مناسب، جواب های نادرست دانش آموزان 
را به سمت جواب های درست هدایت می نماید. معلم باید كالس را در جهت صحیح و مسیر معینی 
حفظ نماید به طوری كه از حالت كاوش و پویایی شاگردان كاسته نشود. در این روش، معلم دانش آموزان 

را وادار به فكركردن می كند و آنها را برای رسیدن به پاسخ درست تشویق می نماید.
برای مثال در آموزش »سبك زندگی من« در پایه دهم:

 معلم فككردن را در دانش آموزان با گفت وگو و طرح پرسش برمی انگیزد و از آنها می خواهد با ارائه 
نمونه هایی از سبك های زندگی افراد مختلف، ویژگی های سبك زندگی را دنبال كنند.

 معلم پس از ارائه چند ویژگی سبك زندگی، چك فهرستی را برای بررسی كردن سبك زندگی به 
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دانش آموزان ارائه می نماید.
 معلم باید اطمینان حاصل كند كه دانش آموزان مسئله را فهمیده اند و بدانند كه دنبال چه چیزی 

می گردند و چگونه باید این چك لیست را پر كنند.
 معلم پس از مقایسه چند سبك زندگی معرفی شده توسط دانش آموزان، آنها را به دسته بندی محاسن 

و معایب سبك زندگی فعال و غیرفعال راهنمایی می كند.
 پس از اطمینان از درك اهمیت ضرورت سبك زندگی فعال توسط دانش آموزان، فعالیت هایی را ارائه 

می نماید كه به شكل گیری انواع الگو برای داشتن سبك زندگی فعال می انجامد.
 درنهایت باراهنمایی دانش آموزان به آن ها كمك می كند تا بهترین الگوی سبك زندگی فعال مناسب 

خود را كشف و ارائه كنند.

3ـ ارزشیابی
بخش آموزش های حضوری:

در ارزشیابی بخش حضوری این درس كه شامل آموزش مهارت های ورزشی است، معلم به صورت مستمر 
و در جریان آموزش به كمك ابزارها و شیوه های رایج در تربیت بدنی همچون، چك لیست مشاهده رفتار، 
بازی های ورزشی و آزمون های مهارت های ورزشی، دانش آموزان را در طول آموزش های حضوری سال 

تحصیلی ارزیابی می كند.

بخش آموزش های غیرحضوری:
در ارزشیابی بخش غیرحضوری این درس كه شامل آموزش آمادگی جسمانی و موضوعات دانشی است، 
معلم به صورت مستمر و در جریان آموزش به كمك ابزارها و شیوه های رایج در تربیت بدنی همچون 
چك لیست خودارزیابی، چك لیست ارزیابی پروژه، چك لیست مشاهده رفتار توسط والدین، گزارش تكالیف 
منزل، كارنمای ثبت تكالیف منزل، چك لیست ثبت ركورد وضعیت آمادگی جسمانی دانش آموزان را 

در طول آموزش های غیرحضوری سال تحصیلی ارزیابی می كند.

جمع بندی و گزارش دهی:
نمره پایانی دانش آموز بر پایه بارم بندی زیر محاسبه و در پایان هر نوبت تحصیلی به عنوان نمره نهایی 

این درس اعالم و در كارنامه او ثبت خواهد شد.
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جدول بارم بندی نمره درس تربیت بدنی دوره دوم متوسطه در ایام زرد مدارس در سال تحصیلی 
1400 ـ 1399

محتوای نوع آموزش
روش سنجش مالک های ارزیابیآموزشی

و ارزیابی

ابزار 
جمع آوری 

داده ها

بارم بندی 
)نمره(

مهارت های حضوری
ورزشی )١0 

نمره(

 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...(

 مشاهده رفتار
 خودارزیابی و 
ارزیابی دیگران

 چك لیست 
مشاهده رفتار

 دفتر 
گزارش ها 

سرگروه
 چك لیست 
ارزیابی از خود 

یا دیگران

٢

 سطح مهارت های ورزشی )حداقل 
٢ مهارت در هر نیمسال(

 آزمون های 
مهارت ورزشی

 مشاهده رفتار 
در طول بازی

 چك لیست 
ثبت ركورد

 چك لیست 
مشاهده رفتار

4

 امتیازات كسب شده در انجام 
 چك لیست  پوشه كاربازی ها و رقابت های كالسی

ثبت امتیازات
١

 به كارگیری قوانین و مقررات و 
 چك لیست  مشاهده رفتاراستراتژی ها دربازی های ورزشی

مشاهده رفتار
١

 مشاركت فعال در تمرینات و 
 چك لیست  مشاهده رفتاربازی های ورزشی

مشاهده رفتار
٢
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غیرحضوری

 آمادگی 
جسمانی )8 

نمره(

 شناخت مفاهیم و اصول آمادگی 
جسمانی

 پروژه
 آزمون های 

آنالین

 چك لیست 
ارزیابی پروژه
 آزمون های 

تستی، 
تشریحی

٢

 انجام تمرینات و تكالیف حركتی 
آمادگی جسمانی

 پوشه كار
 مشاهده رفتار 

توسط والدین

 كارنمای ثبت 
تكالیف حركتی 

در منزل
 چك لیست 
مشاهده رفتار

٢

 سطح آمادگی جسمانی 
)سنجه های مدنظر در هر نیمسال(

 آزمون های 
آمادگی 
جسمانی

 خودارزیابی/
ارزیابی والدین

 چك لیست 
ثبت ركورد بر 

اساس معیار های 
آمادگی 
جسمانی

4

موضوعات 
دانشی )٢ 

نمره(

 شناخت موضوعات مربوط به 
زندگی فعال

 پروژه
 پوشه كار

 آزمون های 
آنالین

 چك لیست 
ارزیابی پروژه

 گزارش 
تكالیف منزل
 آزمون های 

تستی، 
تشریحی

٢

٢0مجموع نمرات

4ـ رسانه های پشتیبان
 سامانه مّلی رشد:

در آموزش های غیرحضوری معلمان می توانند از انواع فیلم های آموزشی تربیت بدنی بارگذاری شده بر 
روی سامانه ملی رشد، به عنوان پشتیبان برنامه درسی استفاده كنند؛ عناوین این فیلم ها عبارت اند از:

 فیلم آموزش تنیس روی میز ویژه معلمان تربیت بدنی دوره دوم متوسطه
 فیلم آموزش بدمینتون ویژه معلمان تربیت بدنی دوره دوم متوسطه

عالوه بر فیلم های آموزشی مذكور تعدادی فیلم آموزشی ویژه دانش آموزان بر روی سامانه رشد موجود 
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است كه بهره مندی از آنها در آموزش های مجازی عالوه بر ایجاد تنوع در آموزش، برای دانش آموزان نیز 
جذاب و دل چسب خواهد بود. عناوین فیلم های آموزشی درس تربیت بدنی ویژه دانش آموزان عبارت اند از:

 فیلم ورزش زورخانه ویژه دانش آموزان
 فیلم ورزش پیاده روی در كوهستان ویژه دانش آموزان

همچنین توصیه می شود 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 شبكه شاد دارای كانال های متنوعی از جمله كانال تربیت بدنی و سالمت، 
كانال كانون های ورزشی، كانال تغذیه سالم، وزن سالم و زندگی سالم و كانال باشگاه مجازی بدن سازی 
و آمادگی جسمانی است. در هر یك از این كانال ها، محتوای متنوعی برحسب موضوع بارگذاری شده 
است. در كانال تربیت بدنی و سالمت محتوای درسی تمام پایه های تحصیلی از اول ابتدایی تا دوازدهم 
در بخش های دانشی، آمادگی جسمانی، مهارت های ورزشی، انواع بازی های ورزشی در خانه، ورزش 
صبحگاهی سرگرمی های ورزشی و مباحث اخالقی و تربیتی بارگذاری شده است. هم چنین در كانال 
كانون های ورزشی، آموزش 8 رشته ورزشی )والیبال، بسكتبال، هندبال، فوتسال، بدمینتون، طناب زنی 

و حركات اصالحی( ارائه شده است.

 رسانه سراسری و استانی:
از ظرفیت های رسانه های ملی و محلی می توان در قالب تولید فیلم های آموزشی دانش آموزان برای 

آموزش مؤلّفه های آمادگی جسمانی، بخش های دانشی و بازی های حركتی در منزل بهره برد.

5ـ انتظارات از مخاطبان برنامه
 دانش آموز:

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 تغذیه ای انجام فعالیت های حركتی در منزل
ـ انجام تكالیف حركتی و دانشی هر جلسه آموزش در منزل و ثبت و گزارش دهی به موقع به معلم

ـ پیگیری، مشاهده و بهره مندی از فیلم های آموزش مجازی
 معلم:

ـ داشتن طراحی آموزشی در هر جلسه آموزش
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ـ تدارك انواع رسانه های آموزشی مناسب فضای مجازی در هر جلسه
ـ بهره مندی از محتواهای آموزشی مناسب در رسانه های رشد و شاد

ـ تدارك و طراحی انواع تمرینات حركتی با تأكید بر تمرینات انفرادی
ـ هدایت و راهبری و نظارت بر عملكرد دانش آموزان در منزل از طریق ارتباط بادانش آموز و اولیا

ـ برگزاری جلسات مجازی با اولیا با هدف تدارك محیط آموزشی مناسب در منزل
ـ انجام ارزشیابی براساس دستورالعمل ارائه شده

 مدیریت مدرسه:
ـ همكاری با معلمان در تمهید مقدمات و اجرای هر چه بهتر آموزش های حضوری و غیرحضوری

ـ برقراری ارتباط با اولیا و مّطلع كردن آنها از شرایط و امكانات الزم برگزاری كالس ها و آزمون های 
غیرحضوری

ـ نظارت بر آموزش های مجازی درس تربیت بدنی براساس بودجه بندی ارائه شده
ـ نظارت بر رعایت موازین و ارزش های فرهنگی و دینی در جریان آموزش های مجازی

 خانواده:
ـ تشویق و ترغیب و نظارت بر اجرای تكالیف حركتی در منزل

ـ همكاری در تأمین وسایل ورزشی در منزل
ـ نظارت بر انجام فعالیت ها و رعایت مراحل گرم كردن، سرد كردن و ایمنی فعالیت های حركتی در منزل

ـ نظارت بر رعایت مسائل بهداشتی و تغذیه دانش آموزان در هنگام انجام تكالیف حركتی در منزل
ـ همكاری با معلم در اجرا  و ارزشیابی هر چه بهتر آموزش های غیرحضوری

ـ فراهم آوردن محیط امن و مناسب برای انجام فعالیت های حركتی در منزل 
ـ شركت در جلسات مجازی ویژه اولیا
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راهنمای معلم درس بهداشت و سالمت
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دوره/شاخه/پایه/درس

ش
زمان آموز

محتوا
راهبردهای یاددهیـ  یادگیری

رسانه های آموزشی
شیوه های ارزشیابی

مخاطبان برنامه

سه
جل

ت
ساع

مطالعه آزاد
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
رسانه های پ

حضوری/غیرحضوری
ط(

offl )بیرون خ
ine

ط(
online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده

فضای مجازی
تلویزیون

شبکه رشد

شبکه شاد

سراسری

استانی

سالمت و بهداشت/ دوازدهم/ دوره متوسطه دوم

٢ جلسه

هر جلسه 50 دقیقه

ك زندگي
سب

ت
ت چیس

سالم

پروژه، اكتشافي، بحث گروهي، خودارزیابي

فیلم ها و محتواهاي آموزش تربیت بدنی ویژه دانش آموزان و معلمان

آموزش مهارت های ورزشي قابل اجرا در خانه، تمرینات آمادگی جسمانی متناسب با سرفصل های درس

آموزش انواع برنامه های ورزشی مناسب اعضای خانواده

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

حضوری و غیرحضوری )آنالین و آفالین(

پیگیری، مشاهده و بهره مندی از فیلم های آموزش مجازی، انجام فعالیت های دروس و ثبت و گزارش دهی به معلم، شركت در گفت و گوهای 
تعاملی به صورت مجازی 

از طریق گفت و گوهای گروهی در فضای مجازی،  یادگیری  به صورت مجازی، تدارك فرصت های  برنامه های آموزشی مناسب  تدارك 
انجام تكالیف و فعالیت های كتاب توسط دانش آموزان، هدایت و راهبری فعالیت های یادگیری دانش آموزان بر  نظارت 

تمهید مقدمات، هدایت و نظارت بر اجراي آموزش مجازي درس سالمت و بهداشت

ایفای نقش تسهیل گری در آموزش از طریق تشویق، ترغیب و نظارت بر اجرای تكالیف منزل

ت ایمني مواد غذایي
بهداش

برنامه غذایي سالم

ت ازدواج و باروري
بهداش

ب اندام
كنترل وزن و تناس

ض آن
تیاد به مواد مخدر و عوار اع

ماري هاي غیرواگیر بی

پیشگیري از حوادث خانگي
ماري هاي واگیر بی

ت فردي
بهداش

ت روان
.بهداش

.مصرف دخانیات و الكل

پیشگیري از اختالالت اسكلتي 
عضالني
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1ـ محتوا
 در شرایط زرد50%  از آموزش های این كتاب درسی كه آموزش آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است، 
به صورت حضوری تدریس می شود كه عناوین آنها عبارت اند از: سالمت چیست؟، برنامه غذایی سالم، 
كنترل وزن و تناسب اندام، بیماری های واگیر، بهداشت فردی، بهداشت روان، مصرف دخانیات و الكل.

2ـ روش تدریس
در آموزش های حضوری و غیرحضوری این درس، امكان بهرمندی از انواع روش های تدریس فعال فراهم 

است كه برای نمونه سه روش پیشنهادی در آموزش های غیرحضوری به شرح زیر پیشنهاد می شود:
 روش اكتشافی: در آموزش به روش اكتشافی در فضای مجازی الزم است معلم با طراحی آموزشی 
مناسب و بهره مندی از امكانات فضای مجازی، انواع رسانه های آموزشی )فیلم، عكس، پاورپوینت و...( 

را برای هدایت بهتر دانش آموزان  از قبل تدارك ببیند.
 یادگیری اكتشافی فرایندی است كه دانش آموز با راهنمایی معلم، اصل یا قانونی را كشف نموده و 
مسئله ای را حل می كند. در این روش معلم با طرح سؤاالت مناسب، جواب های نادرست دانش آموزان را 
به سمت جواب های درست هدایت می نماید. معلم باید كالس را در جهت صحیح و مسیر معینی حفظ 
نماید؛ به طوری كه از حالت كاوش و پویایی شاگردان كاسته نشود. در این روش، معلم دانش آموزان را 

وادار به فكر كردن می كند و آن ها را برای رسیدن به پاسخ درست تشویق می نماید
برای مثال در آموزش درس »كنترل وزن و تناسب اندام« در فصل دوم:

ابتدا معلم با نمایش تصویر فعالیت شماره ١و طرح اولین پرسش آن، دانش آموزان را به فكر كردن 
وامی دارد و آنها را برمی انگیزاند تا با مقایسه شیوع چاقی درمحیط زندگی خود با سایر استان ها، چاقی 

را به عنوان یك مسئله جدی در محیط زندگی خود بررسی كنند.
معلم پس از ارائه چند نمونه از تصاویر چاقی، دانش آموزان را به سمت شناسایی انواع چاقی و ویژگی 
هریك از آن ها هدایت می كند؛ سپس برای از دانش آموزان می خواهد چاقی افراد را در خانواده یا نزدیكان 
خود علت یابی كنند و با راهنمایی دانش آموزان در خالل فعالیت، آنها را به سمت بازبینی پاسخ های 

خود  و كشف عوامل چاقی در محیط زندگی هدایت می كند.
معلم باید اطمینان حاصل كند كه  در تمام فرآیند آموزشی، دانش آموزان ضرورت مسئله را به درستی 

فهمیده اند و بدانند كه دنبال چه چیزی می گردند و چگونه باید این مراحل را طی كنند.
 بحث گروهی: روش بحث گروهی گفت وگویی است سنجیده و منظم درباره موضوعی خاص كه 
موردعالقه مشترك شركت كنندگان در بحث است. روش بحث گروهی برای كالس هایی حضوری این 
درس به راحتی قابل اجرا است ولی در روش آموزش مجازی نیز می توان دانش آموزان را به گروه های 
كوچك حداكثر 5 نقره تقسیم كرد و با بهره مندی از امكانات فضای مجازی، گفت وگوها را در آن بستر 
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انجام داد. در این روش، معموالً معلم موضوع یا مسئله اصلی درس را مطرح می كند و شاگردان درباره 
آن به مطالعه، اندیشه، بحث و اظهارنظر می پردازند و نتیجه می گیرند؛ بنابراین برخالف روش سخنرانی 
در این روش، شاگردان در فعالیت های آموزشی فعاالنه شركت می كنند و مسئولیت یادگیری را به عهده 
می گیرند. آنان در ضمن مباحثه، از اندیشه و نگرش های خود با ذكر دالیل متكی بر حقایق، مفاهیم و 
اصول علمی دفاع می كنند. در اجرای صحیح بحث گروهی، شاگردان باید توانایی سازمان دهی 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 كه به شاگردان فرصت می دهد تا 
نظرها، عقاید و تجربیات خود را با دیگران در میان بگذارند و اندیشه های خود را با دالیل مستند بیان 
كنند؛ و نتایج گفت وگوهای خود را به معلم گزارش دهند؛ همچنین معلمان می توانند با شركت در 

گفت وگوهای دانش آموزان از كم و كیف فعالیت های آنها مطلع شوند.
 روش كالس معکوس: در این روش دانش آموزان موضوعات جدید را از طریق تماشای ویدیوها 
در خانه با توجه به سرعت یادگیری خودشان و ارتباط برخط )آن الین( با معلم یا همساالن خود 
فرامی گیرند و آنچه قباًل در قالب تكلیف مربوط به آن درس بود، در كالس با هم انجام می دهند. آنها در 
كالس درس با كمك معلم با مفهوم درس درگیر می شوند. همچنین معلم به جای ایراد سخنرانی این 
فرصت را دارد كه با توجه به نیاز هر یك از دانش آموزان، راهنمایی ها و آموزش های الزم را ارائه بدهد 
و با آنان ارتباط ایجاد كند. در حقیقت این شیوه، یادگیری را به دانش آموز می سپارد و به معلم این 
امكان را می دهد كه یادگیری تك تك دانش آموزان را با توجه به نیازهای فردی آنها تسهیل كند. این 
روش از دو جزء تشكیل شده است؛ فعالیت های یادگیری و تعامل گروهی در كالس درس، و آموزش 
انفرادی مستقیم با كامپیوتر خارج از كالس. به عنوان مثال دانش آموزان می توانند در موضوع »تغذیه«، 
فیلم های آموزشی مربوط را در منزل تماشا كرده، بر محتوای درس مربوط تأمل كنند. آنها در كالس 
درس می توانند با جایگیری در گروه های مختلف، با یك دیگر گفت و گو كرده و در نهایت با راهبری 

معلم ابهامات احتمالی برطرف شود. 

3ـ ارزشیابی
در آموزش های حضوری و غیرحضوری در این درس، ارزشیابی دانش آموزان مشتمل بر دو نوع ارزشیابی 

مستمر و ارزشیابی پایانی است:
الف( ارزشیابی مستمر )20 نمره(

در ارزشیابی مستمر آموزش های حضوری و غیرحضوری، آموخته ها و فعالیت های دانش آموزان در درس 
سالمت و بهداشت، در سه بخش ارزیابی می شود:

1 مشاهدات معلّم از میزان مشاركت دانش آموزان در انجام فعالیت در كالس و منزل )١0 نمره( شامل:
 ابراز عالقه نسبت به انجام فعالیت و مشاركت فعال در انجام آن؛
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 بهره گیری از اطالعات و تجربیات خود در ارتباط با انجام فعالیت؛
 رعایت نظم و ترتیب از طریق انجام به موقع فعالیت و ارائه گزارش آن.

2 بررسی نتایج كاردانش آموزان در كتاب درسی )5 نمره( شامل:
 تكمیل برگه های خودارزیابی ها،

 پر كردن جداول،
 پاسخ به سؤاالت،

 محاسبه و اندازه گیری.
3 بررسی پروژه پژوهشی كه در طول سال تحصیلی توسط دانش آموز انجام می شود )5 نمره( شامل:

 تعیین هدف پژوهش؛
 طراحی و اجرای صحیح مراحل انجام كار با مراجعه به معلم و دریافت بازخوردهای الزم؛

 تهیه خالصه گزارش پژوهش و نتایج آن؛
 آمادگی الزم برای ارائه گزارش و پاسخ به سؤاالت مرتبط با آن.

ب( ارزشیابی پایانی )20 نمره(
بر اساس نتایج آزمون كتبی است كه در پایان هر نوبت تحصیلی به صورت حضوری و یا غیرحضوری 

)آنالین( و بر اساس بارم بندی ارائه شده در جدول زیر از دانش آموزان به عمل می آید.

شماره 
فصل

شماره عنوان فصل
درس

بارم نوبت دومبارم نوبت اولنوع آموزشعنوان درس

سالمت١
١/5حضوریسالمت چیست؟١

٢
١/5غیرحضوریسبك زندگی٢

تغذیه سالم و بهداشت مواد غذایی٢
٢حضوریبرنامه غذایی سالم3

3 ٢حضوریكنترل وزن و تناسب اندام4
٢غیرحضوریبهداشت و ایمنی مواد غذایی5

پیشگیری از بیماری ها3
3غیرحضوریبیماری های غیر واگیر6

3
3حضوریبیماری های واگیر7

بهداشت در دوران نوجوانی4
3حضوریبهداشت فردی8

٢
٢غیرحضوریبهداشت ازدواج و باروری9

٢-حضوریبهداشت روان١0

پیشگیری از رفتارهای پرخطر5
٢-حضوریمصرف دخانیات و الكل١١

٢-غیرحضوریاعتیاد به مواد مخدر و عوارض آن١٢

محیط كار وزندگی سالم6
١3

پیشگیری از اختالالت اسكلتی- 
 عضالنی

)كمردرد(
٢-غیرحضوری

٢-غیرحضوریپیشگیری از حوادث خانگی١4

2020جمع نمرات
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4ـ رسانه های پشتیبان
 سامانه ملی رشد: 

ازجمله فعالیت های جذاب در این درس، نمایش فیلم های آموزشی است. در سامانه ملی رشد امكان 
بهره مندی از فیلم های آموزشی این درس به سهولت فراهم شده است و به معلمان این امكان را می دهد 
تا ضمن ایجاد تنوع در فرآیند تدریس خود، از ظرفیت های آموزشی آن ها نیز بهره مند شوند. عناوین 

فیلم های آموزشی درس سالمت و بهداشت در سامانه ملی رشد به شرح زیر است:
 سبك زندگی

 كم تحركی و سرطان
 نقش تغذیه سالم در پیشگیری و درمان سرطان

 عوامل محیطی مؤثر در ابتال به سرطان
 نحوه صحیح شستن دست ها

 ویروس »اچ آی وی« با بدن چكار می كند؟
 من سارا هستم

 سیگار و سرطان
 وجود انبوهی سیگار در خانه

 به خاطر زندگی ام
 ارگونومی كار با رایانه

همچنین معلمان محترم و دانش آموزان می توانند با مراجعه به سایت آوای سالمت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكی به آدرس iec.behdasht.gov.ir از سایر فیلم ها و رسانه های آموزشی مناسب 

در جریان آموزش خود بهره مند شوند.
همچنین با امكانی كه این سامانه در اختیار كاربران قرار داده است، توصیه می شود برای بهره مندی 

دیگران، معلمان نسبت به بارگذاری محتواهای آموزشی و مناسب خود در این سامانه اقدام نمایند.

 سامانه شاد: 
كلیپ های كوتاه آموزشی در موضوعات مختلف مرتبط با آموزش سالمت در این سامانه بارگذاری شده 

است.
همچنین برخی از فیلم های تولیدشده توسط استان ها كه با هدف ارتقای سطح سالمت و بهداشت و 

متناسب با اهداف برنامه درسی سالمت و بهداشت تولید شده، قابل استفاده است.
انتظار می رود معلمان نمونه های طراحی آموزشی خود در درس سالمت و بهداشت و سایر مطالب علمی  و 

قابل استفاده را با هدف بهره مندی دیگران بر روی این سامانه بارگذاری كنند.
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 رسانه سراسری و استانی: 
از ظرفیت های رسانه های ملی و محلی می توان در قالب تولید فیلم های آموزشی مناسب بخش غیرحضوری 

درس سالمت و بهداشت بهره الزم را برد.

5 ـ انتظارات از مخاطبان برنامه
 دانش آموز:

ـ پیگیری، مشاهده و بهره مندی از فیلم های آموزشی مجازی
ـ شركت در گفت وگوهای تعاملی با همكالسی ها و معلم به صورت مجازی

ـ انجام تكالیف دروس، ثبت و گزارش دهی به موقع به معلم
ـ شركت در آزمون های آفالین، آنالین و حضوری

 خانواده: 
ـ تشویق و ترغیب و نظارت بر اجرای تكالیف دانش آموزان در منزل

ـ فراهم آوردن فضای آرام و ساكت در منزل، به هنگام برگزاری كالس های مجازی
ـ همكاری با معلم و مدرسه در برگزاری آزمون های حضوری و غیرحضوری

 مدیریت مدرسه:
ـ فراهم آوردن امكانات موردنیاز معلمان برای برگزاری آموزش های حضوری و غیرحضوری

ـ برقراری ارتباط با اولیای و مطلع كردن آنها از شرایط و امكانات الزم برگزاری كالس ها و آزمون های 
غیرحضوری

 معلم:
ـ طراحی آموزشی مناسب برای هر درس

ـ تدارك انواع رسانه های آموزشی مناسب برای استفاده در فضای آموزش مجازی
ـ تدارك فرصت های یادگیری از طریق گفت وگوهای گروهی در فضای مجازی

ـ پیگیری و نظارت مستمر بر انجام تكالیف و فعالیت های كتاب توسط دانش آموزان
ـ بهره مندی از فیلم های آموزشی شبكه های رشد و شاد در آموزش های مجازی

ـ هدایت و راهبری فعالیت های یادگیری دانش آموزان



راهنمای معلم درس کارگاه کارآفرینی و تولید
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دوره/شاخه/پایه/درس

ش
زمان آموز

محتوا
راهبردهای یاددهیـ  یادگیری

رسانه های آموزشی
ش یابی

شیوه های ارز
مخاطبان برنامه

سه
جل

ت
ساع

مطالعه آزاد
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
نه های پ رسا

حضوری/غیرحضوری
ط(

offl )بیرون خ
ine

ط(
online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده
فضای مجازی

تلویزیون

شبکۀ رشد

شبکۀ شاد

سراسری

استانی

کارگاه کارآفرینی و تولید / همه رشته ها / یازدهم /دوره متوسطه دوم

٢ جلسه

هر جلسه 50 دقیقه

ش 1: تیم سازی
بخ

روش فعال ویژۀ فضای غیرحضوری. بهتراست تدریس غیرحضوری در همان کالس دانش آموزان باشد. با حضور 5 دانش آموز همان کالس و در هرجلسه این 5 نفر تغییر یابند.

تولید محتوا برای معلم بارگزاری شده است 

در مدرسه تلویزیونی ایران پودمان 3 تا 5 تدریس شده است

در شبکه استانی، استان ها می توان آموزش داد.

پاسخ به فعالیت ها، پژوهش، ارسال گزارش
مشارکت در مباحث. ارائۀ نظرات. پاسخ به سؤاالت. حضور

یادگیرندۀ فّعال: حضور در کالس و پاسخ به سؤاالت و فعالیت ها

راهبر و هدایت کنندۀ یاددهی ـ یادگیری: نقش راهبر آموزشی، تهیه محتوا آموزشی مرتبط با هر بخش

سازمان دهنده و هماهنگ کننده: استفاده از هنرآموزان مرتبط جهت آموزش

مسئول تربیت: ایجاد فضای مناسب آموزشی، نظارت، تعامل مناسب با مدرسه، معلم و تهیه امکانات الزم براي ارتباط غیرحضوري تا حد امکان، طرح معلم یار مدرسه*

ش ٢: کار تیمی موفق
بخ

ت کار تیمی
ش 3: تقوی

بخ
ش 4: حل مسأله

بخ
ش 5: هدف گذاری و تصمیم گیری

بخ
ش ٦: خودشناسی

بخ
ش 7: طراحی مسیر شغلی )کارگاه توسعۀ شخصی(

بخ
ها و نیازها( ش 

ش 8: طراحی مسیر شغلی )شناسایی ارز
بخ

ش 9: طراحی مسیر شغلی )شناسایی مهارت ها، استعدادها، 
بخ

عالیق و جمع بندی(
گیری ش 5: هدف گذاری و تصمیم 

بخ
ش ٦: خودشناسی

بخ
ش 10: تفکر

بخ
ق )واگرا( ش 11: تفکر خال

بخ
ت فردی

ش 1٢: توسعۀخلّقی
بخ

ت تیمی
ش 13: توسعۀخلّقی

بخ
ده ت، ایده پردازی و ارزیابی ای

ص فرص
ش14:تشخی

بخ

ش 15: ایده یابی، ساختن ایده و الگوبرداری
بخ

ش 1٦: نوآوری و تریز
بخ

ش کارآفرینی
: سنج ش 17

بخ
ب و کار

ش 18: تعیین نوع کس
بخ

ب و کار )مشتری شناسی(
ش 19 : مدل کس

بخ
ش پیشنهادی(

ب و کار ) طراحی ارز
ش ٢0: مدل کس

بخ

ب و کار ) تعیین کانال توزیع(
: مدل کس ش ٢1

بخ

ب و کار )ارتباط با مشتریان(
: مدل کس ش ٢٢

بخ
ب و کار )درآمدزایی(

ش ٢3: مدل کس
بخ

ب و کار )منبع یابی(
ش ٢4 : مدل کس

بخ
های کلیدی( ت 

ب و کار ) فعالی
ش ٢5:مدل کس

بخ
ک یابی(

ب و کار )شر ی
ش ٢٦: مدل کس

بخ
ب و کار )برآورد هزینه (

: مدل کس ش ٢7
بخ

ب و کار
ش ٢8: طرح کس

بخ
ب و کار، تهیۀ برنامۀ سر و سامان 

ش طرح  )معرفی کس
ش ٢9: نگار

بخ
دادن نیروی انسانی(

ش طرح ) تهیۀ برنامۀ بازار و بازاریابی(
ش 30: نگار

بخ
ت( 

ت کاال یا ارائۀ خدم
ش طرح )تهیۀ برنامۀ تولید، ساخ

ش 31: نگار
بخ

ش طرح )تهیۀ برنامۀ مالی و زمان بندی(
3٢: نگار ش 

بخ
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1ـ محتوا
غیرحضوریحضوریعنوان مبحث درسی

*بخش 1: تیم سازی

*بخش ٢: کار تیمی موفق

*بخش 3: تقویت کار تیمی

*بخش 4: حل مسئله

*بخش 5: هدف گذاری و تصمیم گیری

*بخش ٦: خودشناسی

*بخش 7: طراحی مسیر شغلی )کارگاه توسعۀ شخصی(

*بخش 8: طراحی مسیر شغلی )شناسایی ارزش ها و نیازها(

*بخش 9: طراحی مسیر شغلی )شناسایی مهارت ها، استعدادها، عالیق و جمع بندی(

*بخش 10: تفکر

*بخش 11: تفکر خاّلق )واگرا(

*بخش 1٢: توسعۀخلّقیت فردی

*بخش 13: توسعۀخلّقیت تیمی

*بخش 14: تشخیص فرصت، ایده پردازی و ارزیابی ایده

*بخش 15: ایده یابی، ساختن ایده و الگوبرداری

*بخش 1٦: نوآوری و تریز

*بخش 17: سنجش کارآفرینی

*بخش 18: تعیین نوع کسب و کار
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*بخش 19: مدل کسب و کار )مشتری شناسی(

*بخش ٢0: مدل کسب و کار )طراحی ارزش پیشنهادی(

*بخش ٢1: مدل کسب و کار )تعیین کانال توزیع(

*بخش ٢٢: مدل کسب و کار )ارتباط با مشتریان(

*بخش ٢3: مدل کسب و کار )درآمدزایی(

*بخش ٢4: مدل کسب و کار )منبع یابی(

*بخش ٢5: مدل کسب و کار )فعالیت های کلیدی(

*بخش ٢٦: مدل کسب و کار )شریک یابی(

*بخش ٢7: مدل کسب و کار )برآورد هزینه(

*بخش ٢8: طرح کسب و کار

*بخش ٢9: نگارش طرح )معرفی کسب و کار، تهیۀ برنامۀ سر و سامان دادن نیروی انسانی(

*بخش 30: نگارش طرح )تهیۀ برنامۀ بازار و بازاریابی(

*بخش 31: نگارش طرح )تهیۀ برنامۀ تولید، ساخت کاال یا ارائۀ خدمت( 

*بخش 3٢: نگارش طرح )تهیۀ برنامۀ مالی و زمان بندی(

2ـ روش تدریس
در آموزش های حضوری و غیرحضوری در این درس امکان بهره مندی از انواع روش های تدریس فعال 
فراهم است که برای نمونه سه روش پیشنهادی در آموزش های غیرحضوری به شرح زیر پیشنهاد می شود:

 روش اکتشافی: در آموزش به روش اکتشافی در فضای مجازی الزم است معلم با طراحی آموزشی 
مناسب و بهره مندی از امکانات فضای مجازی، انواع رسانه های آموزشی )فیلم، عکس، پاورپوینت و...( 

را برای هدایت بهتر دانش آموزان از قبل تدارك ببیند.
یادگیری اکتشافی فرایندی است که دانش آموز باراهنمایی معلم، اصل یا قانونی را کشف و مسئله ای را 
حل می کند. در این روش، معلم با طرح سؤاالت مناسب، جواب های نادرست دانش آموزان را به سمت 
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جواب های درست هدایت می کند. معلم باید کالس را در جهت صحیح و مسیر معینی حفظ کند؛ 
به طوری که از حالت کاوش و پویایی شاگردان کاسته نشود. در این روش، معلم دانش آموزان را به فکر 

کردن وا می دارد و آنها را برای رسیدن به پاسخ درست تشویق می کند.
برای مثال در آموزش درس »تفکر خالق« بخش 11:

ابتدا معلم با نمایش تصویر فعالیت کتاب و طرح اولین پرسش آن، دانش آموزان را به فکر کردن وامی دارد 
و آنها را برمی انگیزاند تا با بررسی موانع تفکر خالق، آن را به عنوان یک مسئلۀ جدی در زندگی خود 

بررسی کنند.
معلم پس از ارائۀ چند نمونه از مثال های مختلف، دانش آموزان را به سمت شناسایی و بررسی های 
ویژگی های هر یک از انواع تفکر هدایت می کند. سپس از دانش آموزان می خواهد مثال های دیگری را 
بیان کنند و با راهنمایی دانش آموزان در خالل فعالیت، آنها را به سمت بازبینی پاسخ های خود و کشف 

مدل های ذهنی خالق هدایت می کند.
معلم باید اطمینان حاصل کند که در تمام فرایند آموزشی، دانش آموزان ضرورت مسئله را به درستی 

فهمیده اند و می دانند که دنبال چه چیزی می گردند و چگونه باید این مراحل را طی کنند.
 بحث گروهی: روش بحث گروهی، گفت وگویی است سنجیده و منظم دربارۀ موضوعی خاص 
که موردعالقۀ مشترك شرکت کنندگان در بحث است. روش بحث گروهی برای کالس های حضوری 
به راحتی قابل اجراست ولی در روش آموزش مجازی نیز می توان دانش آموزان را به گروه های کوچک 
حداکثر پنج نفره تقسیم کرد و با بهره مندی از امکانات فضای مجازی، گفت وگوها را در آن بستر انجام 
داد. در این روش، معموالً معلم موضوع یا مسئلۀ اصلی درس را مطرح می کند و شاگردان دربارۀ آن به 
مطالعه، اندیشه، بحث و اظهارنظر می پردازند و نتیجه می گیرند، بنابراین برخالف روش سخنرانی، در 
این روش، شاگردان در فعالیت های آموزشی فعاالنه شرکت می کنند و مسئولیت یادگیری را به عهده 
می گیرند. آنان در ضمن مباحثه، از اندیشه و نگرش های خود با ذکر دالیل متکی بر حقایق، مفاهیم و 
اصول علمی دفاع می کنند. در اجرای صحیح بحث گروهی، شاگردان باید توانایی سازمان دهی 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، بحث گروهی روشی است که به شاگردان فرصت می دهد تا نظرها، 
عقاید و تجربیات خود را با دیگران در میان بگذارند و اندیشه های خود را با دالیل مستند بیان کنند و 
نتایج گفت وگوهای خود را به معلم گزارش دهند. همچنین معلمان می توانند با شرکت در گفت وگوهای 

دانش آموزان از کم و کیف فعالیت های آنها مطلع شوند.
برای مثال در آموزش درس »توسعۀ خالقیت تیمی« بخش 13:

معلم از گروه های دانش آموزی می خواهد که در مورد انواع روش های خالقیت تیمی در کتاب با یک 
موضوع دلخواه تمرین کنند.
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از آنجا که تدریس در فضای مجازی انجام می شود، می توان بحث هایی مانند طوفان مغزی و شش کاله 
تفکر را در قالب فعالیت در سامانۀ »شاد« به اجرا گذاشت. 

 روش خودارزیابی: در این روش دانش آموزان خود را در مقایسه با معیارهای تعیین شدۀ معلم در 
هر جلسه ارزیابی می کنند. در حقیقت در این روش دانش آموزان به صورت خودخوان محتوای دروس را 
مطالعه و بر عملکرد خود نظارت می کنند. به عنوان مثال معلم در هر درس مفاهیم و مهارت های اساسی 
و انتظارات یادگیری و معیارهای ارزیابی پیرامون آنها را مشخص می کند و دانش آموزان موظف اند در 
هر کالس آموزش مجازی پس از مطالعۀ درس، خود را بر اساس معیارهای تعیین شده از سوی معلم 

ارزیابی کنند و در پایان کالس به معلم بازخورد ارائه دهند.
برای مثال در آموزش درس »تقویت کار تیمی« بخش 3:

با توجه به اینکه دانش آموزان در دنیای اطراف خود و در کالس های مختلف کار تیمی را تجربه کرده اند، 
معلم می تواند با ارائۀ یک رویکرد اصلی از درس از دانش آموزان بخواهد در پایان با تکمیل فعالیت های 
و جداول درس به سطح ارزیابی در این بخش برسند. معلم می تواند با تأکید بر مطالعۀ کتاب و انجام 

تحقیقات تکمیلی به درك بهتر درس کمک کند.
روش کالس معکوس: در این روش دانش آموزان موضوعات جدید را از طریق تماشای ویدئوها در خانه 
با توجه به سرعت یادگیری خودشان و ارتباط برخط )آنالین( با معلم یا همساالن خود فرا می گیرند 
و آنچه قباًل در قالب تکلیف تعریف می شد را در کالس با هم انجام می دهند. در کالس درس با کمک 
معلم با مفهوم درس در گیر می شوند. همچنین معلم به جای ایراد سخنرانی این فرصت را دارد که با 
توجه به نیاز هر یک از دانش آموزان، راهنمایی ها و آموزش های الزم را بدهد و با آنان ارتباط ایجاد کند. 
در حقیقت این شیوۀ، یادگیری را به دانش آموز می سپارد و به معلم این امکان را می دهد که یادگیری 
تک تک دانش آموزان را با توجه به نیازهای فردی آنها تسهیل کند. این روش از دو جزء تشکیل شده 
است: فعالیت های یادگیری و تعامل گروهی در کالس درس و آموزش انفرادی مستقیم با کامپیوتر 

خارج از کالس. 
به عنوان مثال در بخش 10 درس »تفکر«

دانش آموزان می توانند در موضوع »تفکر«، فیلم های آموزشی را در منزل تماشا یا از طریق سایت های 
اینترنتی معرفی شده، بر محتوای درس مربوطه تأمل کنند و در کالس درس با جای گیری در گروه های 

مختلف، گفت وگو و با راهبری معلم ابهامات احتمالی را برطرف کنند. 
 تدریس مجازی: یکی از مهم ترین ویژگی های آموزش مجازی، داشتن زمان متغیر برای یادگیری 

و آموزش است؛ به گونه ای که امکان تکرار مطالب تا بی نهایت برای یادگیرنده فراهم شود.
پیشنهاد می شود در تدریس غیرحضوری، شروع آموزش از سوی دانش آموزان باشد. بدان معنا که در 
انتهای هر جلسه، متون، مستندها، فیلم های آموزشی یا لینک هایی که مرتبط با درس بعدی است. به 
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دانش آموزان معرفی شود و ایشان با مراجعه به آنها و تالش برای پاسخ به مسئله ای که ناظر به درس 
بعدی است، پاسخ های خود را به دست آورند. این بدان معناست که هر دانش آموز، پیش مطالعه برای 

فهم درس جدید را آغاز کرده است.
یکی از روش های مؤثر و قابل اجرا در تدریس غیرحضوری، ترغیب دانش آموزان به یافتن و ایجاد ارتباط 

بین مفاهیم مختلف و مرتبط با مفهوم اصلی هر درس است.
به عنوان مثال در درس »طراحی مدل کسب و کار«:

معلم می تواند به کمک یک فایل صوتی تمامی نکات مربوط به مفاهیم اولیۀ طراحی مدل کسب و کار 
را برای دانش آموز شرح دهد. این مبحث با توجه به نکات خاص تحلیلی می تواند از طرف دانش آموز 

بارها مورد استفاده قرار گیرد تا در نهایت، یادگیری کامل حاصل شود.

3ـ ارزش یابی
الف( ارزش یابی مستمر و پایانی

ارزش یابی باید بخشی از فرایند آموزش و یادگیری تلقی شود و نه پایان آن. تکالیف ارزش یابی باید 
همسو با اهداف یادگیری طراحی شود و به تسهیل فرایند آموزش و تحقق اهداف یادگیری کمک کند.
در ارزش یابی آموزش های حضوری و غیرحضوری، آموخته ها و فعالیت های دانش آموزان در درس کارگاه 

کارآفرینی و تولید در سه بخش ارزیابی می شود:
1  مشاهدات معلّم از میزان مشارکت دانش آموزان در انجام فعالیت در کالس و منزل )10 نمره( شامل:

 ابراز عالقه نسبت به فعالیت و مشارکت فعال در انجام آن.
 بهره گیری از اطالعات و تجربیات خود در ارتباط با انجام فعالیت.

 رعایت نظم و ترتیب از طریق انجام به موقع فعالیت و ارائۀ گزارش آن.
2  بررسی نتایج کار دانش آموزان در کتاب درسی )5 نمره( شامل:

 تکمیل برگه های خودارزیابی ها.
 پر کردن جداول.

 پاسخ به سؤاالت و فعالیت در فضای مجازی.
 محاسبه و اندازه گیری.

3  بررسی پروژۀ پژوهشی که در طول سال تحصیلی دانش آموز انجام می دهد )5 نمره( شامل:
 تعیین هدف پژوهش.

 طراحی و اجرای صحیح مراحل انجام کار با مراجعه یا ارسال برای معلم و دریافت بازخوردهای الزم.
 تهیۀ خالصۀ گزارش پژوهش و نتایج آن.

 آمادگی الزم برای ارائۀ گزارش و پاسخ به سؤاالت مرتبط با آن.
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ب( ارزش یابی در فضای مجازی: ارزش یابی میزان مشارکت
یادگیرندگان در محیط مجازی برای رسیدن به اهداف آموزشی از امکانات ارتباطی گوناگون مانند 
تاالرهای گفت وگو، شبکه های اجتماعی، پست الکترونیکی، ابزارهای گفت وگوی همزمان متنی، صوتی 
و ویدئویی و برخی امکانات ارتباطی ناهمزمان بهره می گیرند. از این رو باید در ارزش یابی ها نیز میزان 
مشارکت یادگیرندگان مدنظر قرار گیرد. طرح سؤاالت مشارکتی، ارائۀ پاسخ های مشارکتی، رتبه بندی 
موضوعات گوناگون و تهیۀ آزمون های مشارکتی، نمونه هایی از فعالیت های مشارکتی در محیط یادگیری 
مجازی اند که می توان با استفاده از مالك هایی همچون میزان ارائه و دریافت کمک، میزان مبادلۀ منابع 
و اطالعات، نحوۀ توضیح و بسط اطالعات، میزان تشریک دانش با دیگران، ارائه و دریافت بازخورد، دعوت 

اعضا به مشارکت و نظارت بر مشارکت دیگران این فعالیت ها را ارزش یابی کرد.
در ارزش یابی میزان مشارکت هر یادگیرنده باید به مالك های کمی و کیفی توجه کرد. مالك های 
کمی به شمارش تعداد نظرات یا دفعات شرکت فرد در بحث اشاره دارد. در مقابل، مالك های کیفی 

بر وسعت و عمق نظرات توجه دارد.
با توجه به ماهیت درس، استفاده از نمونۀ پروژه های تحلیلی می تواند بسیار مفید باشد.

4ـ رسانه های پشتیبان
 سامانۀ ملی رشد

 ازجمله فعالیت های جذاب در این درس، نمایش فیلم های آموزشی است. در سامانۀ ملی رشد امکان 
بهره مندی از فیلم های آموزشی این درس به سهولت فراهم شده است و به معلمان این امکان را می دهد 
تا ضمن ایجاد تنوع در فرایند تدریس خود، از ظرفیت های آموزشی آنها نیز بهره مند شوند. عناوین 

مقاله های آموزشی درس کارگاه کارآفرینی و تولید در سامانۀ ملی رشد به شرح زیر است:
 کارآفرینی از منظر ارزش های اسالمی. 

 کارآفرینی، فرصتی برای حل آسیب های اجتماعی. 
 کارآفرینی در برنامۀ درسی ملی.

 ایجاد کسب و کار الکترونیکی.
 تبیین مفهوم و انواع حرفه آموزی همراه با تولید و راهکار ها. 

 و...

 سامانۀ شاد
کلیپ های کوتاه آموزشی در موضوعات مختلف مرتبط با آموزش کارگاه کارآفرینی و تولید در این 

سامانه بارگذاری شده است.
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انتظار می رود معلمان، نمونه های طراحی آموزشی خود در این درس و سایر مطالب علمی و قابل استفاده 
را با هدف بهره مندی سایرین بر روی این سامانه بارگذاری کنند.

 رسانۀ سراسری و استانی 
از ظرفیت های رسانه های ملی و محلی می توان در قالب تولید فیلم های آموزشی مناسب بخش 

غیرحضوری درس کارگاه کارآفرینی و تولید بهره الزم را برد.

 شبکۀ آموزش صدا و سیما 
فیلم برنامه های آموزشی صدا و سیما در آرشیو سایت های رسمی شبکه ها موجود است که می تواند به 

عنوان منبعی مناسب جهت معرفی به دانش آموزان استفاده شود.
در جدول صفحۀ بعد فیلم های آموزشی با تأکید بر پودمان های غیرحضوری آمده است.

جدول رسانه های آموزشی

شبکۀ آموزش http://tv7.ir/program/14٢71٢ اجزای بوم کسب و کار
شبکۀ آموزش http://tv7.ir/program/139974 مشتری شناسی 
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/K1hBv ابعاد مختلف شخصیتی و رفتاری
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/r5ASQ برآورد هزینه
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/oVWYB ارتباط با مشتری
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/u0mCZ طراحی ارزش پیشنهادی
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/0fv8j برآورد هزینه
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/T٦G04 مشارکت های کلیدی
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/YsPFQ فعالیت های کلیدی
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/3vJOG منابع کلیدی کسب و کار
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/TYIcJ کانال توزیع یا کانال ارتباطی
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/MI4٢e جریان های درآمدی
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/VAp0O سنجش کارآفرینی
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/RIguM تفکر
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سایت آپارات https://www.aparat.com/v/jrOSX بوم کسب و کار
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/d٦JaW تعیین نوع کسب و کار
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/ijM٦1 کارآفرین و تولید کسب و کار
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/YZdeb بازاریابی
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/WaCpM تفکر خالق و انتقادی
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/Jx9sL تفکر خالق و انتقادی
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/s7B50 قدرت کار تیمی
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/QvKuR تکنیک حل مسئله
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/mdlYt طراحی مسیر شغلی
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/soweG طراحی مسیر شغلی
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/58viS طراحی مسیر شغلی
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/49ud٢ طراحی مسیر شغلی
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/JbzGK نوآوری چیست؟
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/LlQxH ایجاد کسب و کار نوآورانه
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/byZKQ طرح بوم کسب و کار
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/Yglj9 اصول اولیۀ طرح تجاری کسب و کار
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/xVhe٢ طرح کسب و کار
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/m9HDU طرح کسب و کار
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/Sre9v طرح کسب و کار
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/eK8Eo طرح کسب و کار
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/٢jPZQ طرح کسب و کار
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/qpXrh افزایش مشتری
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/7V8og بازاریابی شبکه ای
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/GUYqJ برآورد هزینه
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/RY7NB ارتباط با مشتریان
سایت آپارات https://www.aparat.com/v/9qDsS هدف گذاری

باشگاه خبرنگاران جوان https://cdn.yjc.ir/files/fa/
news/1399/1/٢9/117330٢9_8٦٢.mp4 بوم کسب و کار
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5  ـ انتظارات از مخاطبان برنامه
 دانش آموز

ـ پیگیری، مشاهده و بهره مندی از فیلم های آموزشی مجازی
ـ انجام فعالیت های دروس و ثبت و گزارش دهی به معلم

ـ شرکت در گفت وگوهای تعاملی با همکالسی ها و معلم به صورت مجازی
ـ انجام تکالیف دروس، ثبت و گزارش دهی به موقع به معلم

ـ شرکت در آزمون های آفالین، آنالین

 خانواده 
ـ تشویق و ترغیب و نظارت بر اجرای تکالیف دانش آموزان در منزل

ـ فراهم آوردن فضای آرام و ساکت در منزل به هنگام برگزاری کالس های مجازی
ـ همکاری با معلم و مدرسه در برگزاری آزمون های غیرحضوری

کانال شبکه های اجتماعی

کتاب درسی

https://t.me/novifan

https://telegram.me/NovavariVaKarafarini
https://t.me/cbt_10

https://www.paadars.comکتاب کمک آموزشی

https://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1399-1400/29C110224.

pdf

خالصۀ نکات درسی
https://gama.ir

https://mollemblog.com/

https://3download-book6.niloblog.com/

https://nomreplus.ir/
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 مدیریت مدرسه
ـ فراهم آوردن امکانات موردنیاز معلمان در برگزاری آموزش های غیرحضوری

ـ برقراری ارتباط با اولیا و مطلع کردن آنها از شرایط و امکانات الزم برای بر گزاری کالس ها و آزمون های 
غیرحضوری

 معلم
ـ طراحی آموزشی مناسب برای هر درس

ـ تدارك انواع رسانه های آموزشی مناسب برای استفاده در فضای آموزش مجازی
ـ تدارك فرصت های یادگیری از طریق گفت وگوهای گروهی در فضای مجازی

ـ پیگیری و نظارت مستمر بر انجام تکالیف و فعالیت های دانش آموزان
ـ بهره مندی از فیلم های آموزشی شبکه های رشد و شاد در آموزش های مجازی

ـ هدایت و راهبری فعالیت های یادگیری دانش آموزان



120

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
معاونت برنامه ریزی درسی و تولید بسته های تربیت و یادگیری
دفتر  برنامه ریزی  درسی  و  تولید بسته های تربیت و یادگیری

آموزش عمومی و متوسطه نظری

راهنماي معلم دروس تاریخ



121

برنامة درسی
 دورۀ دوم متوسطه نظری در
 شرایط ویروس کووید 19

دوره/شاخه/پایه/درس

ش
زمان آموز

محتوا
راهبردهای یاددهیـ  یادگیری

رسانه های آموزشی
شیوه های ارزشیابی

مخاطبان برنامه

سه
جل

ت
ساع

مطالعه آزاد
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
رسانه های پ

حضوری/غیرحضوری
ط(

offl )بیرون خ
ine

ط(
online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده
فضای 
مجازی

تلویزیون

شبکه رشد

شبکه شاد

سراسری

استانی

تاریخ1/دهم/علوم انسانی/
متوسطه دوم

3 جلسه در هقته

50 دقیقه در هر جلسه

س 13،14،15
در

سایر دروس

انواع روش هاي تدریس فعال و متربی محور به ویژه روش هاي مطالعه و كاوش و كالس معكوس )3(

تولید و ارائۀ محتوای علمی به زبان ساده برای برخی مباحث كه نیاز به توضیحات تكمیلی و اضافی دارند.

اجرای تدریس غیرحضوری، ارائه و انجام فعالیت ها و تكالیف

اجرای تدریس توسط مدرسان و دبیران با تجربه در سطح كشور

استفاده از ظرفیت شبكه استانی برای آموزش هماهنگ در سطح استان

تمركز بر ارزشیابی مستمر در قالب انجام فعالیت ها و تكالیف هفتگی 
آزمون های كتبی میان نوبت، نوبت اول و پایانی )5(

عنصری عالقمند و فعال در كار یادگیري  از طریق مطالعه و كاوش منظم و مستمر )6(

تمركز بر هدایت و راهنمایی متربیان و ایجاد حس كنجكاوی در آنان  برای خودیادگیری به جای انتقال صرف محتوا )7(

فراهم كردن شرایط، موقعیت، امكانات و تجهیزات مطلوب و مناسب برای پیشبرد فرایند یادگیری فعال )8(

همكاری با مدرسه و نظارت بر عملكرد دانش آموز در منزل )9(

تاریخ2/یازدهم/علوم انسانی/
متوسطه دوم

3 جلسه در هقته

س 15،16 
درو

سایر دروس

تاریخ3/دوازدهم/علوم انسانی/متوسطه 
دوم

2 جلسه در هقته

س 1و2 
در

سایر دروس
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1ـ محتوا
1 با توجه به ماهیت درس تاریخ، دروس براساس ترتیب و توالي منظم تاریخي و زماني تنظیم شده اند و 
حذف یك درس یا مبحث از فرایند تدریس و آموزش، اختالل اساسي در فرایند یادگیري تمامي دروس 
ایجاد خواهد كرد. از سوی دیگر محتواي كتاب هاي درسي تاریخ به زباني ساده و كاماًل قابل فهم براي 
دانش آموزان نوشته شده است. بنابراین در شرایط قرمز و در موقعیتي كه دانش آموزان ناگزیرند به صورت 
غیرحضوری و غیرحضوری آموزش ببینند، دبیر محترم طبق برنامۀ آموزشی ساالنه و بودجه بندی كتاب، 
در هر جلسه بخشی از محتوا را با تمركز بر تبیین مسئلۀ اصلي و ایده  یا ایده هاي كلیدي ناظر بر اهداف 
اولویت دار، شامل زمینه، علل، آثار و نتایج رویدادهای تاریخی تدریس می كند و سپس چندین پرسش 
مهم، از دانش آموزان مي خواهد با مطالعۀ دقیق و عمیق درس و انجام فعالیت هاي آن، پاسخ پرسش هاي 
 )offline( یا برون خط )online( مذكور را به صورت كتبي به او بازخورد دهند. دبیر به صورت برخط

پاسخ هاي دانش آموزان را بررسي و توصیه و راهنمایي هاي الزم را ارائه خواهد كرد.
2 نظر به اینكه محتوای آموزشی تاریخ بر مجموعه ای از رخدادها استوار است كه با یكدیگر روابط 
علی و معلولی گسست ناپذیر دارند؛ بنابراین در شرایط قرمز، دبیر با تمركز بر اهداف اولویت دار شامل 
زمینه ها، علل، آثار و پیامدهاي رویدادهاي طرح شده در كتاب درسي و اجتناب از پرداختن به دیگر 

مباحث و موضوعات، تدریس را طیق برنامۀ آموزشی منظم انجام دهد.
3 در درسي مانند تاریخ كه اساساً متن محور است، حتي در شرایط عادي و معمولي نیز روش تدریس 
متكي انتقال حداكثري محتوا از طریق سخنراني معلم، نه ممكن و نه مفید و مؤثر است. انتظار و امید 
مي رود كه شرایط غیرمعمول ناشي از بیماري كوید 19 از باب »عدو سبب خیر شود، اگر خدا خواهد«،  
به تغییر اساسي در شیوه هاي تدریس دروسي همچون تاریخ كمك كند. با توجه به اینكه در شرایط 
غیرمعمول دانش آموزان زمان كمتري را در مدرسه مي گذرانند و یا به صورت مجازي و از راه دور آموزش 

مي بینند، ضرورت دگرگوني و تحول در فرایند یاددهي ـ یادگیري دو چندان مي شود.

2ـ روش تدریس
استفاده از روش هاي فعال تدریس و سپردن نقش محوري در فرایند یادگیري به متربّي و ایفاي نقش 
مشّوق و هدایت گري توسط مربي از جمله راهكارهاي مطلوب و ممكن هم در شرایط عادي و به خصوص 
در وضعیت قرمز و زرد است؛ به عبارت دیگر، اگر دبیران محترم به جاي تأكید بر انتقال حداكثري 
محتوا از طریق سخنراني و طرح انبوهي از پرسش هاي جزئي و منفصل از هم، بر سازوكارهایي متمركز 
باشند كه در همان محدود فرصت های آموزشی، میل دروني متربیان را براي یادگیري برانگیزاند، حس 
كنجكاویشان را تحریك كند و آنها را تشویق و هدایت به مطالعۀ درس و اجراي فعالیت هاي آن نمایند، 
فرایند آموزش به مراتب اثربخش و رشدیابنده تر خواهد شد و عدم حضور دانش آموزان در كالس درس 
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لطمۀ زیادي به كیفیت یادگیري آنان نمي زند. تجربۀ سال هاي متمادي نشان داده است كه پافشاري بر 
شیوة تدریس سنتي مبتني بر انتقال حداكثري محتواي آموزشي به طور مستقیم توسط دبیر محترم، 
مستلزم اختصاص زمان طوالني براي آموزش به شكل صرفاً حضوري است كه حتي در شرایط عادي هم 
مربي فرصت الزم را براي محقق ساحتن چنین امري ندارد تا چه رسد به شرایط غیرعادي و كرونایي؛ 
از سوي دیگر، این روش كارآیي و اثربخشي حداقلي خود را هم از دست داده و تأثیر بسزایي در افت 
تحصیلي و بي عالقگي دانش آموزان در كالس درس تاریخ داشته است. بنابراین، به نظر مي رسد كه 
چارة كار در این است كه هم در شرایط عادي و مخصوصاً در شرایط غیرعادي و كرونایي، راهبردها و 
روش هاي یاددهي ـ یادگیري متحول شوند و متربي از عنصري منفعل و صرفاً حفظ كنندة محتواي 
آموزشي آن هم به شكلي موقتي، به عنصري فعال، عالقه مند، كنجكاو، جست وجوگر و مشتاق مطالعه 
و بیشتر دانستن تبدیل شود. تحقق این هدف منوط به اتخاذ راهبرد یادگیري فعال است تا شرایط و 
موقعیتي فراهم آید كه دانش آموز انگیزه، اراده و این امكان را بیابد كه خود فرایند یادگیري را با شوق 

و ذوق پیش ببرد.
راهبرد یادگیري فعال و متربّي محور، شامل روش هاي گوناگوني از تدریس و یادگیري است كه هر دبیر 
مي تواند به اقتضاي موقعیت و امكانات كالس خود، شرایط متربیان و نیز محتواي آموزشي، یكي از آنها 
یا تركیبي از آنها را انتخاب كند. روش پرسش و پاسخ، بحث گروهی، كالس معكوس و كاوش و پژوهش 
از آن جمله است؛ به عنوان مثال پیشنهاد مي شود، دبیران محترم به جاي سخنراني هاي كسل كنندة 
طوالني و توضیح نوشته هاي كتاب یا فراتر از كتاب، به شكل مختصر و مفید مسئله یا مسائل مهم و 
ایده هاي كلیدي بخش مورد تدریس را بیان و سپس براساس اهداف اولویت دار آن بخش، تعداد محدودي 
)حداكثر 3 تا 5( سؤال برانگیزانندة ناظر بر هدف ها طرح و دانش آموزان تشویق و آماده نمایند كه با 

مطالعۀ درس و فراتر از آن، به آن پرسش ها پاسخ درخور دهند.

3ـ رسانه های پشتیبان
راهنماي معلم كتاب هاي درسي تاریخ 2و تاریخ 3 و نیز گنجینۀ تاریخ 1، تاریخ 2 و تاریخ 3 شامل مواد، 
منابع )كتاب هاي دانش افزایي دبیر و كتاب هاي تحقیق دانش آموزي( و متون كمك آموزشي متنوع از 
قبیل پي دي اف مقاله هاي علمي و آموزشي، پي دي اف متون اخذ شده از منابع معتبر به ویژه كتاب هاي 
مرجع مانند دائره المعارف هاي تاریخي و علمي، نقشه هاي تاریخي، نمودارهاي خط زمان، قطعه هاي 
صوتي، تصویري و ویدئویي و ... براي استفادة دبیران محترم و دانش آموزان بر روي پورتال گروه تاریخ 

دفتر تألیف كتاب هاي درسي به نشاني: history-depet.talif.sch.ir قرار گرفته است.
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4ـ ارزش یابی
یكي از مسائل و چالش هاي اساسي فرایند یاددهي ـ یادگیري درس تاریخ در سال هاي اخیر، شیوة 
ارزشیابي و سنجش محتواي آموزشي بوده است. این شیوه بر سنجش میزان انباشت ذهني عمدتأ در 
قالب نكته هاي ریز و جزئي كتاب درسي و داده هاي علمي ذره بیني و مستقل و منفصل از هم متمركز 
بوده و كمتر به سنجش درك و فهم، قدرت تجزیه و تحلیل و توان استنباط توجه داشته است. سنجش 
مبتني بر انباشت ذهني انبوهي از داده هاي علمي پراكنده از هم، نتیجه و میوة  اصرار بر روش آموزش 
انتقال حداكثري محتوا توسط دبیر در كالس درس حضوري است. آزمون هاي اجرا شده در سطح 
مدارس، مناطق، استان ها و به ویژه آزمون هاي كشوري و نهایي، بیانگر این مسئلۀ اسفناك است كه 
بیشتر واژه ها و كلمه هاي كتاب هاي درسي تاریخ به استثناي حروف یا كلمه هاي ربط و اضافه، این 
شانس و احتمال را دارند كه مورد سنجش قرار گیرند. معناي دیگر این سخن آن است كه دانش آموز 
براي گرفتن نمرة عالي و خوب باید سطر به سطر،  عبارت به عبارت و حتي به نوعي كلمه به كلمۀ 
كتاب درسي را به خاطر بسپارد. به همین دلیل است كه كتاب درسي دانش آموز در پایان سال تحصیلي 
تبدیل به صدها، بلكه هزاران سؤال ریز و جزئي با پاسخ هاي خیلي كوتاه و عمدتاً یك كلمه اي از متن 
درس مي شود. بسیار مهم است كه از خود بپرسیم: این روش و شیوة ارزشیابي و سنجش چه نسبتي با 
تربیت و یادگیري دارد؟ ارزشیابي و سنجش در خدمت تربیت و یادگیري است یا آن را از مسیر درست 
خود خارج مي كند؟ آیا این شكل از ارزشیابي و سنجش شوق و عالقۀ دانش آموزان را به آن مادة درسي 
برمي انگیزاند و به یادگیري مادام العمر كمك مي كند و یا اینكه اسباب اضطراب و استرس و بي عالقگي 
و بي انگیزه گي را در دانش آموزان نسبت به درس مورد نظر فراهم مي آورد؟! تجربۀ گذشته و ارزیابي هاي 
میداني به روشني حكایت از آن دارد كه ارزشیابي متكي بر انباشت ذهني تأثیر فراواني بر افت كیفیت 

یادگیري و بي عالقگي دانش آموزان به درس تاریخ گذاشته است.
گروه و مؤلفان كتاب درسي تاریخ پیش از این و در شرایط عادي همواره بر تغییر و اصالح روش ارزشیابي 
و سنجش رایج و مرسوم توجه و تأكید داشته اند. بخش عمده اي از محتواي فیلم هاي آموزش معلمان در 
پایه هاي دهم، یازدهم و دوازدهم اختصاص به لزوم تغییر و اصالح شیوة ارزشیابي و سنجش در آموزش 
تاریخ بوده و براي انجام این مقصود راهكارها و توصیه هاي مفصلي هم در فیلم هاي اموزش معلمان و 
هم در راهنماي تدریس كتاب هاي نونگاشت تاریخ ارائه شده است. بخش مستقلي از كتاب هاي راهنماي 
تدریس پایه هاي یازدهم و دوازدهم اختصاص به موضوع مهم ارزشیابي دارد. در این قسمت عالوه بر 
یادآوري استانداردها و شاخص هاي كیفي و كمي طراحي انواع آزمون ها و پرسش ها در درس تاریخ، 
نمونه هاي متعددي از آزمون ها و پرسش هاي استاندارد و منطبق با اهداف كتاب درسي و غیراستاندارد 
و نامنطبق با هدف هاي كتاب ذكر شده كه كمك بسیار زیادي به دبیر خواهد كرد تا آزموني استاندارد 

و منطبق با اهداف كتاب درسي طراحي كند.
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در شرایط غیرعادي و كرونایي نیز ضرورت دارد ارزشیابي و سنجش با توجه به شاخص هاي زیر اجرا شود:
الف( تمامي ارزشیابي هاي مستمر و غیرمستمر و آزمون هاي مختلف اعم از داخلي، منطقه اي، استاني و 
كشوري در چارچوب اهداف اولویت دار هر یك از دروس كتاب انجام شود. در شرایط غیر عادي الزم است 
فقط آن دسته از اهداف كتاب درسي كه ناظر بر علل، آثار و پیامد رویدادهاي مهم تاریخي باید مورد 
توجه و تأكید قرار گیرند، ضروري است كه ارزشیابي و سنجش نیز به  محوریت این اهداف انجام شود.

ب( طراحي آزمون هاي استاندارد
پ( اختصاص سهم درخوري به ارزشیابي مستمر در نمرة پایاني، مخصوصاً در پایه هاي دهم و یازدهم 

كه آزمون نهایي ندارد.
ت( توجه به تفاوت هاي فردي دانش آموزان در فرایند ارزشیابي

ث( نتایج ارزشیابي و نمره و تشویق ها را محدود و منحصر به انجام تكالیف و فعالیت ها، تحقیق و 
كاوش و پاسخ به پرسش هاي شفاهي و كتبي ننمایید، بلكه تالش و كوشش مستمر یادگیرنده در سال 
تحصیلي و حتي، عالقه مندي و كنجكاوي نشان دادن او نیز همواره در نظر گرفته شده و به دانش آموز 

بازخورد داده شود.
ج( همواره به یاد داشته باشیم كه ارزشیابي و سنجش ابرازي براي تسهیل و تقویت فرایند یادگیري 

است و نه وسیله اي خاص براي پاداش دادن و مجازات كردن دانش آموزان.

5ـ انتظارات از مخاطبان

 دانش آموز:
دانش آموزان تحت هدایت و راهنمایی دبیر و با كنجكاوی و روحیۀ پرسشگری، به طور منظم و مستمر 
و با برنامه دقیق، درس را مطالعه، فعالیت های آن را اجرا و به پرسش های كلیدی طرح شده از سوی 
معلم به طور كتبی پاسخ می دهند. چنین دانش آموزانی بی نیاز از كتاب های تست و كنكوری كه صرفاً 
حافظه محور و جزئی نگر هستند، بیشتر به فهم علل، آثار و نتایج رویدادهای تاریخی توجه و تمركز 

دارد و نه به خاطر سپردن داده های جزئی.

 معلم
دبیران محترام برای ایفای مسئولیت هدایت گری فرایند یادگیری دانش آموزان در مدرسه و منزل به 

این امور توجه خواهند داشت:
1 در صورتي كه به فیلم هاي آموزش معلمان كتاب هاي درسي دسترسي دارند، یك بار دیگر آنها را 

مرور كنند.
2 اتخاذ راهبردهاي یاددهي ـ یادگیري فعال و تمركز بر ایجاد انگیزه، برانگیختن حس كنجكاوي و 

روحیۀ پرسش گري در دانش آموزان و تشویق و ترغیب آنان به پژوهش و مطالعۀ عمیق كتاب درسي و 
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منابع كمكي و پرهیز از اتكاي صرف به روش سخنراني و پافشاري بر انتقال حداكثري محتوا توسط دبیر؛
3 تمركز بر اهداف اولویت دار )علل، آثار و پیامد رویدادهاي مهم تاریخي( در فرایند تدریس و پرهیز 

از جزئي نگري و داده محوري پراكنده و منفصل از هم؛
4 تبیین راهبردهاي جدید یاددهي ـ یادگیر و شیوة ارزشیابي و سنجش براي دانش آموزان؛

5 تشویق و راهنمایي دانش آموزان به استفاده از مجموعه هاي كمك آموزشي تدوین شده توسط گروه 

مؤلفان و نیز تالش براي تدوین و تولید قطعه هاي مشابه؛
6 نظارت دقیق و كامل بر جریان یادگیري دانش آموزان و بررسي فعالیت هاي آموزشي آنان به صورت 

هفتگي؛
7 اهتمام به اجراي ارزشیابي و سنجش مبتني بر درك و فهم به جاي ارزشیابي و سنجش حافظه محور 

و جزئي نگر؛
8 برقراري ارتباط با اولیا و تبیین راهبردهاي جدید یاددهي ـ یادگیري )راهبردهاي فعال و متربي 

محور( و نیز ارزشیابي و سنجش متكي بر درك و فهم براي آنان؛
9 ارتباط مستمر و منظم با اولیا و ارائۀ بازخورد وضعیت یادگیري دانش آموزان به آنان؛

10 راهنمایی و تشویق دانش آموزان و خانواده ها بر استفاده نكردن از منابع كمك آموزشي كه منطبق 

با برنامۀ درسي و اهداف تحولي نیستند.
11 ایستادگي در برابر برگزاري آزمون هاي مغایر با رویكرد و اهداف برنامه هاي درسي توسط مؤسسات 

كنكوري در مدرسه.
12 تشویق و ترغیب مستمر دانش آموزان به تحقیق و مطالعه خارج از كالس و پرهیز مطلق از حافظه سنجي 

صرف، دقت  نگري و مچ گیري در ارزشیابي و سنجش.

 مدیریت مدرسه
مدیران مدارس برای فراهم آوردن شرایط و موقعیت مناسب و مطلوب برای تحقق یادگیری در شرایط 

زرد، ضرورت دارد به امور زیر اهتمام جدی داشته باشند:
1 تجهیز كالس درس به ابزارها و رسانه هاي جدید آموزشي؛ 

2 مراقبت بر این نكته كه تعداد دانش آموزان هر كالس بیشتر از 20 نفر نباشد تا دبیر محترم بتواند 

به خوبي كار هدایت و نظارت فرایند یادگیري و بررسي تكالیف و فعالیت هاي هفتگي یا دوهفتگي 
دانش آموزان را انجام دهد.

3 حمایت جدي و مستمر از دبیران براي اتخاذ راهبردهاي یادگیري فعال و ارزشیابي و سنجش متكي 

بر درك و فهم به جاي انباشت ذهني؛
4 ممانعت از برگزاري آزمون هاي كنكوري مغایر با اهداف و برنامه هاي درسي؛

5 عدم اجبار دبیران محترم به اختصاص ساعت آموزشي یا فوق برنامه به كالس هاي تست زني و كنكور؛
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6 اهتمام جدي بر جلوگیري از اختصاص ساعت آموزش درس تاریخ به دروس دیگر؛

7 توجیه و تبیین راهبردهاي فعال یادگیري و شیوة ارزشیابي استاندارد و منطبق بر اهداف آموزشي 

براي اولیا.

 خانواده
اولیا و خانواده ها برای همكاری تنگاتنگ با مدرسه و نظارت دقیق بر عملكرد دانش آموز به مسائل زیر 

توجه و اهتمام خواهند داشت:
1 باور به اینكه نرفتن فرزندشان به مدرسه به معناي تعطیلي مدرسه و تعطیل شدن فرایند تربیت و 

یادگیري نیست.
2 نظارت مستمر و دقیق تر و حتي بیشتر از گذشته بر روند یادگیري فرزند خود و تشویق مكرر او به 

مطالعۀ منظم و مستمر )با برنامه(
3 نظارت كامل بر زمان و ساعت مطالعه، استراحت و خواب فرزند خود؛ والدین باید نظارت و دقت 

داشته باشند كه تعطیلي مدرسه موجب شب بیداري فرزندشان و یا باعث بر هم خوردن روال طبیعي 
زندگي او نشود.

4 ارتباط منظم و مستمر با كادر آموزشي مدرسه براي جویاشدن از روند یادگیري فرزند خود

5 همكاري كامل با مدرسه و معلم براي اجراي درست و كامل راهبردهاي یادگیري فعال و ارزشیابي 

و سنجش استاندارد و منطبق بر اهداف آموزشی.
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راهنماي معلم درس جغرافیای ایران
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اگر به صورت آنالین باشد می توان از روش های بارش مغزی، حل مسئله و پرسش و پاسخ استفاده كرد. اگر آموزش به صورت آفالین باشد دبیر از 
روش های سخنرانی، طرح مسئله و حل آن و انجام كارهای عملی می تواند استفاده كند.

استفاده از فیلم های آموزشی ارائه شده توسط گروه جغرافیا با عنوان »بر فراز آسمان«

تولید فیلم های آموزشی و بسته های آموزشی با كمك گروه های دفتر تألیف سازمان پژوهش 

تعامل بیشتر با گروه های دفتر تألیف سازمان پژوهش 

همكاری با گروه های آموزشی جغرافیای استان

offline با توجه به شرایط موجود و زیرساخت های IT مدرسه
online با توجه به شرایط موجود و زیرساخت های IT مدرسه، همكاران عزیز! آموزش كتاب استان شناسی و احتساب پنج نمرة آن باید 

مدنظر قرار بگیرد.

یادگیرندۀ فعال: نظم و ترتیب در كالس ها، انجام فعالیت های محول شده

راهبر و هدایت کنندۀ یاددهیـ  یادگیری: ارائۀ مطالب با توجه به طرح درس 

سازمان دهنده و هماهنگ کننده: تالش در ایجاد زیرساخت های IT در مدرسه

مسئول تربیت: ایجاد شرایط مطلوب و آرام در خانه



130

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
معاونت برنامه ریزی درسی و تولید بسته های تربیت و یادگیری
دفتر  برنامه ریزی  درسی  و  تولید بسته های تربیت و یادگیری

آموزش عمومی و متوسطه نظری

راهنماي معلم درس جغرافیای2
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دوره/شاخه/پایه/درس

زمان آموزشی
محتوا

راهبردهای یاددهیـ  یادگیری
رسانه های آموزشی

ش یابی
شیوه های ارز

مخاطبان برنامه

سه
جل

ت
ساع

مطالعه آزاد
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
نه های پ رسا

حضوری/غیرحضوری
ط(

offl )بیرون خ
ine

ط(
online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده
فضای مجازی

تلویزیون

شبکۀ رشد

شبکۀ شاد

سراسری

استانی

جغرافیا 2/ علوم انسانی/یازدهم/دوره متوسطه دوم

2

هر جلسه 50 دقیقه

س نیاز به مطالعه و آمادگی 
تمامی درو

س دارد.
س در

قبل از شروع كال

با توجه به این كه تمركز این كتاب بر روي  اهداف رفتاری است و در فر آیند آموزش تأثیرات و تغییرات آن در رفتار دانش آموزان هدف 
اصلي است. بنابراین تمامي درس ها باید تدریس شود .

اگر به صورت آنالین باشید می توان از روش های مغزی، حل مسئله و پرسش و پاسخ استفاده كرد. اگر آموزش به صورت آفالین باشد، 
دبیر می تواند از روش های سخنرانی، طرح مسئله، حل آن و انجام كارهای عملی استفاده كند.

استفاده از فیلم های آموزشی ارائه شده توسط گروه جغرافیا با عنوان بر فراز آسمان

تهیه فیلم های آموزشی و بسته های آموزشی با كمك گروه های دفتر تألیف سازمان پژوهش

تعامل بیشتر با گروه های دفتر تألیف سازمان پژوهش

همكاری با گروه های آموزشی جغرافیای استان

offline: با توجه به شرایط موجود و زیرساخت های IT مدرسه 
online: با توجه به شرایط موجود و زیرساخت های IT مدرسه

نظم و ترتیب در حضور كالس ها، انجام فعالیت های محول شده

ارائۀ مطالب با توجه به طرح درس

 تالش در ایجاد زیر ساخت هاي IT مدرسه

ایجاد شرایط مطلوب و آرام در خانه
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آموزش عمومی و متوسطه نظری

1ـ محتوا 
با توجه به شرایط به وجود آمده نمی توان مانند سال های قبل تدریس كرد و با توجه به محتوای كتاب 
استان شناسی ضمیمۀ آن باید برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم. همان طور كه می دانید، این كتاب 
به صورت ضمیمه است و بهترین روش این است كه هم زمان با كتاب جغرافیای ایران تدریس شود، 

هر چند كه در مواردی دروس آنها با یكدیگر انطباق ندارد. 
همۀ عزیزان مستحضرند كه آموزش جغرافیا دو بخش دارد؛ مفاهیم و مهارت های جغرافیایی. بنابراین 
با توجه به شرایط فعلی می توان مفاهیم را به صورت مجازی و مهارت ها را به صورت حضوری آموزش 
داد. به عنوان نمونه مفاهیمی مثل موقعیت جغرافیایی استان، ناهمواری های استان، ترسیم نمودارهای 
آب و هوایی، مخاطرات طبیعی،تغییرات اقلیم  و پیامدهای آن، آلودگی هوای استان، تقسیمات كشوري، 
استان، شهرستان، بخش و روستا، محل زندگی دانش آموز، ترسیم هرم جمعیت استان و بررسی 
شرایط اقتصادی محل زندگی دانش آموزان باید به صورت حضوری انجام شود. سایر مفاهیم كتاب 

استان شناسی می تواند به صورت غیرحضوری آموزش داده شود. 
کتاب استان شناسي ضمیمۀ کتاب جغرافیاي ایران است و در ارزش یابی 5 نمره به آن اختصاص 

دارد.

2ـ روش تدریس
بدون شك در شرایط عادی با كمك از راهنمای معلم می توانستیم این كتاب را تدریس كنیم اما در 
شرایط فعلی می توان هم از روش های راهنما استفاده كرد و هم از روش های جدیدتر. به عنوان نمونه 
طبق پیشنهادات در بخش محتوا نیمی از مفاهیم را به صورت غیرمجازی آموزش می دهیم و از روش هایی 
 )Interactive( استفاده از قلم نوری، و تدریس تعاملی ،power point مثل نمایش فیلم، ارائه به صورت
استفاده می كنیم. اما در روش حضوری، دانش آموزان با حضور در كالس درس با رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی تحت نظر شما كارهای عملی و فعالیت ها را انجام می دهند. در این كالس ها شما می توانید از 

روش هایی چون بارش مغزی، كالس معكوس، پرسش و پاسخ و حتی سخنرانی استفاده كنید. 
گفتنی است در شرایط كنونی می توان مفاهیم را بدون در نظر گرفتن ترتیب درس ها آموزش داد، اما 
كارهای عملی را به صورت یك مجموعه در كالس حضوری انجام دهید. به عنوان مثال آموزش توان های 
اقتصادی استان می تواند به صورت غیرحضوری باشد اما توضیح توان های سه بخش اقتصادی استان 

باید به صورت حضوری انجام شود. 
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3ـ ارزش یابی
در بخش كالس های حضوری شما با استفاده از چك لیست و نظارت بر فعالیت های دانش آموزان 
می توانید نمراتی را برای آنها درنظر بگیرید؛ اما در بخش آموزش غیرحضوری بنابر تشخیص معلم و 
امكانات در اختیار، آزمون مي تواند با توجه به محتواهای ارائه شده آنالین یا آفالین برگزار شود. همكاران 

گرامی توجه داشته باشند كه بارم بندی كتاب براساس سال های گذشته است. 
ارزش یابی درس جغرافیای ایران به صورت مستمر و پایانی در هر دو نوبت تحصیلی صورت می گیرد. 
گفتنی است نمرة ارزش یابی كتاب استان شناسی 5 نمره است. در آزمون های كتبی طرح هرگونه سؤال 

از بخش های »بیشتر بدانیم« و »برای مطالعه« ممنوع است.

4ـ رسانه های پشتیبان
 شبکۀ رشد: 

ارائۀ فیلم هاي آموزشي درس به درس هر كتاب با هماهنگي گروه آموزشی جغرافیای استان. 
 شبکۀ شاد: 

به نظر می رسد این شبكه در آموزش غیرحضوری)مجازی( نقش بسیار مؤثری دارد. این شبكه می تواند با 
ایجاد بستري مناسب براي آموزش تعاملی )Interactive( و ارزش یابی معلم هر كالس با دانش آموزانش، 

امكان آموزش آنالین و تصویري را براي معلمان عزیز فراهم كند. 
 شبکۀ استانی:

همكاری با گروه های آموزشی جغرافیای هر استان برای كمك گرفتن از دبیران مجرب جغرافیا برای 
آموزش در شبكۀ استانی، نمایش فیلم های مرتبط با موضوعات كتاب استان شناسی با محور همان 

استان، مانند زندگی روستایی و عشایری،جاذبه های گردشگری،كشاورزی و صنعت در استان و...

5  ـ انتظارات از مخاطبان برنامه
 خانواده: 

از خانواده ها انتظار می رود كه در این شرایط خاص با ایجاد فضایي مناسب در منزل براي آموزش 
غیرحضوري فرزندان، تشویق و ترغیب آنها و همكاری در انجام فعالیت ها شرایط را برای آنها راحت تر كنند. 

 مدیریت مدرسه :
 مدیران مدرسه باید با نظارت بر اجراي صحیح پروتكل هاي بهداشتي و آماده كردن فضای كالس ها برای 
ساعات حضوری دانش آموزان باعث آرامش خانواده ها و معلمان شوند و با تدارك زیر ساخت هاي IT هم 
كیفیت كار معلمان عزیز را افزایش دهند و هم تأثیر مثبتي بر روند آموزش غیرحضوري داشته باشند. 
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 معلم: 
معلمان گرامی هم با توجه به شرایط كالس و آمادگی دانش آموزان برای فراگیری مطالب كتاب درسی 
به تولید و سازمان دهی محتوا بپردازند و برای بخش هایی كه ضرورت دارد، زمان بیشتری بگذارند مثاًل 
وقت بیشتری را به انجام فعالیت ها، مهارت های جغرافیایی یا قسمت هایی كه حضور دانش آموزان نیاز 
دارد، اختصاص بدهند. معلمان عزیز توجه داشته باشند كه ایجاد عالقه به محل زندگی و هویت، یكی از 
اهداف عمدة كتاب های استان شناسی است؛ بنابراین انجام فعالیت های آن بسیار با ارزش است. با توجه 
به پیوندی كه با كتاب جغرافیای ایران دارد، زمان مشخصی را برای تدریس آن بگذارید و فعالیت های 
خواسته شده در كتاب جغرافیای ایران در مورد محل زندگی دانش آموز )شناخت محل زندگی خود( 

را حتماً انجام دهید.
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راهنماي معلم درس استان شناسی
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آموزش عمومی و متوسطه نظری

دوره/شاخه/پایه/درس

ش
زمان آموز

محتوا
راهبردهای یاددهی 

ـ یادگیری
رسانه های آموزشی

ش یابی
شیوه های ارز

مخاطبان برنامه

سه
جل

ت
ساع

مطالعه آزاد
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
رسانه های پ

حضوری/
غیرحضوری

offl )بیرون 
ine

ط(
خ

ط(
online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده

فضای مجازی
تلویزیون

شبکۀ رشد

شبکۀ شاد

سراسری

استانی

استان شناسی/دهم/متوسطۀ دوم نظری

2

50 دقیقه

شیوه هاي زندگي، آداب و 
رسوم و پیشینۀ تاريخي 
استان، دفاع مردم استان 

از ايران اسالمي

ت جغرافیايي، ناهمواري ها، آب و هوا، 
موقعی

منابع طبیعي، مشكالت و مسائل محیطي، 
ت هاي 

ت، قابلی
تقسیمات سیاسي، جمعی

محیطي، علمي و فرهنگي، توانمندي هاي 
س از پیروزي 

اقتصادي، دستاوردهاي پ
شكوهمند انقالب اسالمي و چشم انداز 

آيندۀ استان
بارش مغزی، کاوشگری و انجام دقیق فعالیت های درس

با توجه به شرايط و با صالح ديد دبیران گرامی

استفاده از فیلم های آموزشی مؤلفان اين کتاب توسط شرکت رايادرس به سفارش سازمان

تهیۀ فیلم های روش تدريس برای همكاران

استفاده از فیلم هاي موجود در شبكه هاي تلويزيون

در شرايطي که روش های فعال ياددهي ـ يادگیري به کار می رود و دانش آموز به يادگیرندۀ فّعال بدل مي شود، مجال ارزش يابی به شیوه هاي 
خود ارزش يابی، همتا ارزش يابی و ارزش يابی مستمر در حین فرايند ياددهي ـ يادگیري و... میسر مي شود.

یادگیرندۀ فعال: در اين شرايط، دانش آموز فرصت معنادار کردن و مديريت يادگیري را به دست مي آورد. مديريت يادگیري مستلزم 
مهارت هايي مثل خودبرنامه ريزی، خودنظارتي، خودارزش يابی، خودبازانديشي و خودتنظیمي است.

ارائۀ راهكارها و روش های جديد برای آموزش می تواند هم در فهم مطالب درسی و هم در ارزش يابی مؤثر باشد.

راهبر و هدایت کنندۀ یاددهی ـ یادگیری: معلم به شیوه هاي عالمانه و هنرمندانه، فعالیت هاي متنوع و متكثر يادگیري دانش آموزان 
)يادگیرندگان فعال( را در جهت تحقق اهداف مصوب آموزشي هدايت مي کند.

سازمان دهنده و هماهنگ کننده: توسعۀ زيرساخت های IT مدرسه

مسئول تربیت: خانواده فضا و شرايط الزم را براي آموزش فراهم مي کند؛ از سالمت جسمي، عاطفي و روحي دانش آموز مراقبت مي کند 
و با مشارکت صحیح در فرايندهاي ياددهي ـ يادگیري و ارزش يابی بر تحقق آموزش مفید و مناسب نظارت مي کند. 

براي تقلب خانواده ها بايد فكر شود
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1ـ محتوا 
با توجه به شرايط به وجود آمده نمی توان مانند سال های قبل تدريس کرد و با توجه به محتوای کتاب 
استان شناسی ضمیمۀ آن بايد برنامه ريزی دقیقی داشته باشیم. همان طور که می دانید، اين کتاب 
به صورت ضمیمه است و بهترين روش اين است که هم زمان با کتاب جغرافیای ايران تدريس شود، هر 

چند که در مواردی دروس آنها با يكديگر انطباق ندارد. 
همۀ عزيزان مستحضرند که آموزش جغرافیا دو بخش دارد؛ مفاهیم و مهارت های جغرافیايی. بنابراين 
با توجه به شرايط فعلی می توان مفاهیم را به صورت مجازی و مهارت ها را به صورت حضوری آموزش 
داد. به عنوان نمونه مفاهیمی مثل موقعیت جغرافیايی استان، ناهمواری های استان، ترسیم نمودارهای 
آب و هوايی، مخاطرات طبیعی،تغییرات اقلیم  و پیامدهای آن، آلودگی هوای استان، تقسیمات کشوري، 
استان، شهرستان، بخش و روستا، محل زندگی دانش آموز، ترسیم هرم جمعیت استان و بررسی 
شرایط اقتصادی محل زندگی دانش آموزان بايد به صورت حضوری انجام شود. ساير مفاهیم کتاب 

استان شناسی می تواند به صورت غیرحضوری آموزش داده شود. 
کتاب استان شناسي ضمیمۀ کتاب جغرافیاي ایران است و در ارزش یابی 5 نمره به آن اختصاص 

دارد.

2ـ روش تدريس
بدون شک در شرايط عادی با کمک از راهنمای معلم می توانستیم اين کتاب را تدريس کنیم اما در 
شرايط فعلی می توان هم از روش های راهنما استفاده کرد و هم از روش های جديدتر. به عنوان نمونه 
طبق پیشنهادات در بخش محتوا نیمی از مفاهیم را به صورت غیرمجازی آموزش می دهیم و از روش هايی 
 )Interactive( استفاده از قلم نوری، و تدريس تعاملی ،power point مثل نمايش فیلم، ارائه به صورت
استفاده می کنیم. اما در روش حضوری، دانش آموزان با حضور در کالس درس با رعايت فاصله گذاری 
اجتماعی تحت نظر شما کارهای عملی و فعالیت ها را انجام می دهند. در اين کالس ها شما می توانید از 

روش هايی چون بارش مغزی، کالس معكوس، پرسش و پاسخ و حتی سخنرانی استفاده کنید. 
گفتنی است در شرايط کنونی می توان مفاهیم را بدون در نظر گرفتن ترتیب درس ها آموزش داد، اما 
کارهای عملی را به صورت يک مجموعه در کالس حضوری انجام دهید. به عنوان مثال آموزش توان های 
اقتصادی استان می تواند به صورت غیرحضوری باشد اما توضیح توان های سه بخش اقتصادی استان بايد 

به صورت حضوری انجام شود. 
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3ـ ارزش يابی
در بخش کالس های حضوری شما با استفاده از چک لیست و نظارت بر فعالیت های دانش آموزان 
می توانید نمراتی را برای آنها درنظر بگیريد؛ اما در بخش آموزش غیرحضوری بنابر تشخیص معلم و 
امكانات در اختیار، آزمون مي تواند با توجه به محتواهای ارائه شده آنالين يا آفالين برگزار شود. همكاران 

گرامی توجه داشته باشند که بارم بندی کتاب براساس سال های گذشته است. 
ارزش يابی درس جغرافیای ايران به صورت مستمر و پايانی در هر دو نوبت تحصیلی صورت می گیرد. 
گفتنی است نمرۀ ارزش يابی کتاب استان شناسی 5 نمره است. در آزمون های کتبی طرح هرگونه سؤال 

از بخش های »بیشتر بدانیم« و »برای مطالعه« ممنوع است.

4ـ رسانه های پشتيبان
 شبکۀ رشد: 

ارائۀ فیلم هاي آموزشي درس به درس هر کتاب با هماهنگي گروه آموزشی جغرافیای استان. 
 شبکۀ شاد: 

به نظر می رسد اين شبكه در آموزش غیرحضوری)مجازی( نقش بسیار مؤثری دارد. اين شبكه می تواند با 
ايجاد بستري مناسب براي آموزش تعاملی )Interactive( و ارزش يابی معلم هر کالس با دانش آموزانش، 

امكان آموزش آنالين و تصويري را براي معلمان عزيز فراهم کند. 
 شبکۀ استانی:

همكاری با گروه های آموزشی جغرافیای هر استان برای کمک گرفتن از دبیران مجرب جغرافیا برای 
آموزش در شبكۀ استانی، نمايش فیلم های مرتبط با موضوعات کتاب استان شناسی با محور همان 

استان، مانند زندگی روستايی و عشايری،جاذبه های گردشگری،کشاورزی و صنعت در استان و...

5  ـ انتظارات از مخاطبان برنامه
 خانواده: 

از خانواده ها انتظار می رود که در اين شرايط خاص با ايجاد فضايي مناسب در منزل براي آموزش 
غیرحضوري فرزندان، تشويق و ترغیب آنها و همكاری در انجام فعالیت ها شرايط را برای آنها راحت تر کنند. 

 مدیریت مدرسه :
 مديران مدرسه بايد با نظارت بر اجراي صحیح پروتكل هاي بهداشتي و آماده کردن فضای کالس ها برای 
ساعات حضوری دانش آموزان باعث آرامش خانواده ها و معلمان شوند و با تدارک زير ساخت هاي IT هم 
کیفیت کار معلمان عزيز را افزايش دهند و هم تأثیر مثبتي بر روند آموزش غیرحضوري داشته باشند. 
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 معلم: 
معلمان گرامی هم با توجه به شرايط کالس و آمادگی دانش آموزان برای فراگیری مطالب کتاب درسی 
به تولید و سازمان دهی محتوا بپردازند و برای بخش هايی که ضرورت دارد، زمان بیشتری بگذارند مثاًل 
وقت بیشتری را به انجام فعالیت ها، مهارت های جغرافیايی يا قسمت هايی که حضور دانش آموزان نیاز 
دارد، اختصاص بدهند. معلمان عزيز توجه داشته باشند که ايجاد عالقه به محل زندگی و هويت، يكی از 
اهداف عمدۀ کتاب های استان شناسی است؛ بنابراين انجام فعالیت های آن بسیار با ارزش است. با توجه 
به پیوندی که با کتاب جغرافیای ايران دارد، زمان مشخصی را برای تدريس آن بگذاريد و فعالیت های 
خواسته شده در کتاب جغرافیای ايران در مورد محل زندگی دانش آموز )شناخت محل زندگی خود( 

را حتماً انجام دهید.
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راهنماي معلم درس جغرافيا 3
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دوره/شاخه/پایه/درس

زمان آموزشی
محتوا

راهبردهای یاددهیـ  یادگیری
رسانه های آموزشی

شیوه های ارزشیابی
مخاطبان برنامه

سه
جل

ت
ساع

مطالعه آزاد
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
رسانه های پ

حضوری/غیرحضوری
ط(

offl )بیرون خ
ine

ط(
online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده
فضای مجازی

تلویزیون

شبکه رشد

شبکه شاد

سراسری

استانی

جغرافیا3/ علوم انسانی/دوازدهم/دوره متوسطه دوم

2

هر جلسه 50 دقیقه

س نیاز به مطالعه و آمادگی 
تمامی درو

س دارد.
س در

قبل از شروع کال

با توجه به اين که تمرکز اين کتاب بر روي  اهداف رفتاری است و در فر آيند آموزش تأثیرات و تغییرات آن در رفتار دانش آموزان هدف 
اصلي است. بنابراين تمامي درس ها بايد تدريس گردد .

اگر به صورت آنالين باشید می توان از روش های مغزی، حل مسئله و پرسش و پاسخ استفاده نمود. اگر آموزش به صورت آفالين باشد 
دبیر از روش های سخنرانی، طرح مسژله و حل آن و انجام کارهای عملی می تواند استفاده نمايد.

استفاده از فیلم های آموزشی ارائه شده توسط گروه جغرافیا با عنوان بر فراز آسمان

تهیه فیلم های آموزشی و بسته های آموزشی با کمک گروه های دفتر تألیف سازمان پژوهش

تعامل بیشتر با گروه های دفتر تألیف سازمان پژوهش

همكاری با گروه های آموزشی جغرافیای استان

offline با توجه به شرايط موجود و زيرساخت های IT مدرسه 
online با توجه به شرايط موجود و زيرساخت های IT مدرسه

نظم و ترتیب در حضور کالس ها، انجام فعالیت های محول شده

ارائه مطالب با توجه به طرح درس

 تالش در ايجاد زير ساخت هاي IT مدرسه

ايجاد شرايط مطلوب و آرام در خانه
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١ـ محتوا 
با توجه به اين که کتاب جغرافیای کاربردی در پايۀ دوازدهم تدريس می شود و دانش آموزان آن را به 
صورت نهايی کشوری امتحان می دهند، حساسیت زيادی در تدريس اين کتاب وجو د دارد. همان طور 
که می دانید زمان تدريس کتاب جغرافیای کاربردی دو ساعت در هفته است و زمان آموزشی ما در 

سال تحصیلی 26 هفته است؛ بنابراين ما 52 ساعت برای تدريس اين کتاب زمان داريم. 
همه عزيزان می دانند که آموزش جغرافیا در دو بخش مفاهیم و مهارت های جغرافیايی خالصه می شود، 
بنابراين با توجه به شرايط فعلی می توان مفاهیم را به صورت آموزش مجازی و مهارت ها و فنون 
جغرافیايی را به صورت حضوری انجام داد. به عنوان نمونه مفاهیمی چون تهیۀ نقشۀ GIS، محاسبه 
سرانه فضای سبز، فعالیت درست، نقشه کاربری اراضی، فعالیت اطلس راه ها، مزايا و محدوديت های شیو 
ه های حمل و نقل و شاخص انحراف مسیر و شبكه های راه، به دست آوردن ماتريس، شاخص انحراف 
و فعالیت طراحی جاده، محاسبۀ ساعات رسمی کشورها با استفاده از اطلس و طول جغرافیايی، تمرين 
مسیريابی از طريق GPS تلفن همراه و مسیريابی از طريق پايگاه اينترنتی مرکز مديريت راه های کشور 
مانند ترسیم حوضۀ آبخیز و استعداد سیل خیزی و ترسیم هیدروگراف يک رودخانه، اجرای مانور زلزله 
به صورت حضوری تدريس می شود و پیدا کردن مكان های امن آن، تعیین دورۀ خشكسالی براساس 
نمودار بارندگی، ترسیم حدود بستر سیالب رودخانه با استفاده از تصاوير ماهواره ای بايد به صورت 

حضوری انجام پذيرد. 
همكاران گرامی توجه داشته باشید در پايان هر فصل کتاب، پايگاه های اينترنتی رسمی  و مرتبط با 
موضوعات معرفی شده اند و در بعضی از فعالیت ها نیز دانش آموزان به اين پايگاه ها ارجاع داده شده اند. 
در برخی از پايگاه ها فیلم، عكس و رسانه های مناسب و قابل استفاده در کالس وجود دارند که می توانید 
از آنها بهره بگیريد. در شرايط فعلی اين پايگاه ها بهترين ابزار برای آموزش اند. برای آموزش ساير مباحث 
کتاب، استفاده از اطلس های جغرافیايی که دارای نقشه های گوناگون از نواحی مختلف است، الزامی است.

 
2ـ روش تدريس

در شرايط فعلی طبق پیشنهاد در بخش محتوا نیمی  از مفاهیم را به صورت غیر مجازی آموزش می دهیم 
که با روش هايی چون نمايش فیلم، ارائه به صورت power point، استفاده از قلم نوری، و تدريس 
تعاملی )Interactive( انجام می شود. اما در روش حضوری، دانش آموزان در کالس درس با رعايت 
فاصله گذاری اجتماعی تحت نظر معلمان کارهای عملی و فعالیت ها را انجام می دهند. در اين کالس ها 

از روش هايی چون بارش مغزی، کالس معكوس، پرسش و پاسخ و حتی سخنرانی نیز استفاده کرد. 
گفتنی است در شرايط کنونی می توان مفاهیم را بدون در نظر گرفتن ترتیب درس ها آموزش داد، اما 
کارهای عملی را بايد به صورت يک مجموعه در کالس به شكل حضوری انجام داد. به عنوان مثال در 
آموزش فصل دو )شیوه های حمل ونقل( می توان مفاهیم را در يک جلسه توضیح داد؛ ولی کار های 
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عملی مانند فعالیت اطلس راه ها، مزايا و محدوديت های شیوه های حمل و نقل و شاخص انحراف مسیر 
و شبكه های راه را بايد به طور عملی در يک جلسه حضوری انجام داد. 

3ـ ارزش يابی
در بخش کالس های حضوری شما با استفاده از چک لیست و نظارت بر فعالیت های دانش آموزان 
می توانید نمراتی برای آنها درنظر بگیريد اما در بخش آموزش غیرحضوری بنابر تشخیص معلم و امكانات 
در اختیار، آزمون می تواند برخط )آنالين( يا آفالين برگزار شود. همكاران گرامی توجه داشته باشند که 

بارم بندی کتاب بر اساس سال های گذشته است. 
ارزش يابی درس جغرافیای کاربردی به صورت ارزش يابی مستمر و پايانی در هر دو نوبت تحصیلی صورت 
می گیرد. امتحان پايانی اين درس به صورت نهايی می باشد. در آزمون های کتبی طرح هرگونه سؤال 
از بخش های »بیش تر بدانیم«، »برای مطالعه«، »واژه نامۀ پیوست آخر کتاب«، »بینديشیم« ممنوع 
است. طرح توضیحات و زيرنويس عكس ها و نقشه ها و پرسش در زمینۀ خواندن و تفسیر نمودارها و 
مدل ها بالمانع است؛ به شرط آنكه اطالعات حافظه ای و آمار و ارقام مندرج در آنها مبنای پرسش نباشد.

4ـ رسانه های پشتيبان
 شبکۀ رشد: 

ارائۀ فیلم های آموزشی درس به درس هر کتاب با هماهنگی گروه جغرافیای دفتر تألیف مانند تهیۀ 
فیلم هايی در مورد انواع سكونتگاه ها، نقشه های کاربری اراضی، سرانه های شهری، شیوه های حمل 
ونقل، ترافیک شهری، مخاطرات طبیعی و فیلم هايی در زمینۀ سیالب های اخیر و هم چنین استفاده از 

فیلم های روش تدريس مؤلفان و دبیران مجرب در سازمان با عنوان )بر فراز آسمان(

 شبکۀ شاد:
 به نظر می رسد اين شبكه در آموزش غیر حضوری يا همان مجازی نقش بسیار مؤثری دارد. اين شبكه 
می تواند با ايجاد بستری مناسب برای آموزش تعاملی )Interactive( امكان آموزش آنالين و تصويری 
برای معلمان عزيز را فراهم کند. پايگاه های اينترنتی رسمی و مرتبط با موضوعات معرفی شده اند و 
در بعضی از فعالیت ها نیز دانش آموزان به اين پايگاه ها ارجاع داده شده اند. در برخی از پايگاه ها فیلم، 
عكس و رسانه های مناسب و قابل استفاده در کالس وجود دارند. استفاده از اطالعات اين پايگاه ها درک 

مطالب توسط دانش آموزان را آسان تر می نمايد.
 

 شبکۀ سراسری: 
اين شبكه می تواند با هماهنگی دبیرخانۀ کشوری از دبیران با تجربه و مسلط جغرافیا برای تدريس 
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غیرحضوری استفاده کند روشن است که اين امر فقط منوط به دبیران شهر تهران شود، بلكه از دبیران 
توانمند تمامی استان ها در اين مهم بهره گرفته شود. در اختیار قرار دادن فیلم هايی با مضمون قید شده 

در شبكۀ رشد برای انتقال بهتر مفاهیم به دانش آموزان بسیار مفید است.

 شبکۀ استانی: 
شبكۀ استانی می تواند گروه های آموزشی جغرافیای هر استان همكاری کند و از دبیران مجرب جغرافیا 
برای آموزش در شبكه استانی استفاده کند. نمايش فیلم های مرتبط با موضوعات کتاب جغرافیای 
کاربردی با محور همان استان، مانند شیوه های حمل و نقل در استان، پیشینۀ تاريخی مناطق شهری 
و روستايی استان، مخاطرات طبیعی سال های اخیر استان و نقش مديريت در آنها از فعالیت های اين 

شبكه می تواند باشد.

5ـ انتظارات از مخاطبان برنامه
 دانش آموزان :

دو ابزار کرۀ جغرافیايی و اطلس در يادگیری مطالب اين کتاب به شما دانش آموزان کمک زيادی می کند، 
زيرا مقیاس محتوای کتاب عمومی و جهان است، هرچند در دروس مختلف به نمونه هايی در سطح 

ملی )ايران( اشاره شده است.
انجام فعالیت هايی چون به دست آوردن ماتريس، شاخص انحراف و محاسبۀ طول جغرافیايی و ... به طور 
کلی فنون و مهارت های جغرافیايی می تواند دانش آموزان را در امتحان نهايی و کنكور سراسری کمک کند.

 خانواده:
 از خانواده ها انتظار داريم فضای مناسبی برای آموزش غیرحضوری فرزندان خود فراهم کنند و با 

برنامه ريزی منظم شرايط زمانی و مكانی را برای دانش آموزان آماده کنند. 

ذکر این نکته ضروری است که دانش آموزان پایۀ دوازدهم داوطلبان کنکور سراسری نیز 
هستند؛ بنابراین آرامش و افزایش حس اعتماد آنها از مواردی است که خانواده های عزیز 

باید به آن توجه خاصی داشته باشند.

 مدیریت مدرسه: 
مديران مدرسه با نظارت بر اجرای صحیح شیوه نامه های بهداشتی و آماده نمودن فضای کالس ها برای 
IT ساعات حضوری دانش آموزان باعث آرامش خانواده ها و معلمان شوند و با تدارک زيرساخت های



145

برنامة درسی
 دورۀ دوم متوسطه نظری در
 شرایط ویروس کووید 19

هم باعث افزايش کیفیت کار معلمان عزيز می شوند و هم تأثیر مثبتی بر روند آموزش غیرحضوری 
بگذاريد. نکتۀ مهم این است که دانش آموزان در سال پایانی آموزش خود می باشند و مدیران 
مدرسه تمامی نیازهای آنها را مانند کالس های حضوری مکمل و مشاوره های ضروری را باید 

فراهم کنند. 

 معلمان گرامی: 
معلمان گرامی هم با توجه به شرايط کالس و آمادگی دانش آموزان برای فراگیری مطالب کتاب درسی 
به تولید و سازماندهی محتوا بپردازند و در بخش هايی که ضرورت دارد زمان بیش تری بگذارند؛ مانند 
انجام فعالیت ها، مهارت های جغرافیايی و يا قسمت هايی که نیاز به حضور دانش آموزان دارد. نگرانی 
دانش آموزان بابت امتحانات نهایی و برگزاری کنکور سراسری امری طبیعی است که انتظار 
می رود دبیران گرامی با ایجاد آرامش و امنیت خاطر بستر مناسب را با هدف برون رفت این 

عزیزان در این شرایط خاص فراهم آورند.
معلمان گرامی با به کارگیری روش های مناسب، فضايی پر نشاط و دلپذير در آموزش مجازی به وجود 
آورند. با توجه به برگزاری اين پايه به صورت امتحان نهايی و شرکت آنها در آزمون سراسری ايجاد يک 
جو آرام و دوستانه در جهت هدايت دانش آموزان به فراگیری بهتر بسیار تأثیرگذار خواهد بود. تأکید 
بر انجام فعالیت ها برای درک بهتر مفاهیم است. ضمناً در سايت گروه و شبكه رشد آموزش های الزم 

جهت اين کتاب فراهم می باشد. در صورت نیاز می توانید به آنها مراجعه کنید.
استفاده از اطلس و کره جغرافیايی کمک بزرگی به شما برای تدريس آن خواهد بود.
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راهنماي معلم دروس علوم اجتماعی : جامعه شناسی و هويت اجتماعی



147

برنامة درسی
 دورۀ دوم متوسطه نظری در
 شرایط ویروس کووید 19

دوره /  شاخه/   پایه/  درس

زمان آموزشی
محتوا

راهبردهای 
یاددهی ـ 
یادگیری

های آموزشی رسانه 
شیوه های 
ارزشیابی

مخاطبان برنامه

سه
جل

ت
ساع

مطالعه
غیرحضوری

ش 
رو

س
تدری

شتیبان
های پ رسانه 

حضوری/
غیرحضوری

 offl
ine

ط(
)بیرون خ

 online
ط(

)برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده
فضای مجازی

تلویزیون

شبکه رشد

شبکه شاد

سراسری

استانی

جامعه شناسی /پایه دهم/ دوره دوم متوسطه

2

50 دقیقه برای هر جلسه 

س 14 بخوانیم و بدانیم 
س 9 و در

در
 126 ،109

 ،11
 ،8

 ،4
صفحات: 

س
ساير دور

يادگیری معكوس ـ بارش مغزی ـ بحث گروهی ـ پرسش و پاسخ ـ بحث گروهی ـ حل مسئله

تهیه و بارگذاری منابع مورد نیاز مستند

ارائه تدريس ها با روش های فعال، برقراری امكان تعامل میان مخاطبان )مدير، معلم، دانش آموز، خانواده( ارائه برنامه های فرهنگی و تربیتی

برگزاری جلسات آگاهی بخشی آموزشی میان کارشناسان آموزشی و مدرسین و مسئولین شبكه های آموزش سیما در جهت تحقق 
بیشتر اهداف آموزشی در تدريس های تلويزيون ـ ارائه تدريس دبیران مجرب و کارآزموده

ارزيابي دانسته ها به شیوه مرسوم تا حدي زياد ناممكن شده است. در شرايطي که روش های فعال ياددهي ـ يادگیري به کار  رفته و 
دانش آموز به يادگیرنده فّعال بدل مي شود؛ مجال ارزشیابي به شیوه هاي خود ارزشیابی، همتا ارزشیابی، ارزشیابي مستمر در حین 

فرايند ياددهي ـ يادگیري و ... میسر مي شود.

در اين شرايط، دانش آموز فرصت معنادار کردن يادگیري و مديريت يادگیري خود را به دست مي آورد. مديريت يادگیري مستلزم 
نشده  کسب  تاکنون  چه بسا  که  خودتنظیمي است  و  خودبازانديشي  خوداارزشیابي،  خودبرنامه ريزی،خودنظارتي،  چون  مهارت هايي 
باشند و در نتیجه چالش ها و اضطراب هايي براي دانش آموزان در پي داشته باشد. بنابراين الزم است ساير عوامل مؤثر در امر يادگیري 

با درک عمیق اين موقعیت، وي را براي حسن استفاده از اين اختیار و انتخاب ياري کنند

معلم به شیوه هاي عالمانه و هنرمندانه، فعالیت هاي متنوع و متكثر يادگیري دانش آموزان )يادگیرندگان فعال( را در جهت تحقق 
آموزشي هدايت مي کند اهداف مصوب 

در شرايط آموزش از راه دور بايد با تولید سه بسته مديريتي ويژه اولیا، دانش آموزان و مربیان در محیطي گسترده تر و البته پیچیده تر 
وظیفه خود را ايفا مي کند

خانواده فضا و شرايط الزم را براي آموزش متربي فراهم مي کند؛ از سالمت جسمي، عاطفي و روحي دانش آموز مراقبت مي کند؛ ًو با 
مشارکت صحیح در فرايندهاي ياددهي ـ يادگیري و ارزشیابي بر تحقق آموزش مفید و مناسب نظارت مي کند.

جامعه شناسی /پایه یازدهم/ دوره دوم متوسطه

2

50 دقیقه برای هر جلسه

س 7 )بطور کامل( 
در

ت محیطی بخوانیم 
س 11: بحران های زيس

در
و بدانیم: صفحات 20، 48، 50، 71، 78

س 11: بحران های اقتصادی
در

س )بطور کامل(
ساير دور

جامعه شناسی /پایه دوازدهم/ دوره دوم متوسطه

2

50 دقیقه برای هر جلسه

س 2 بخوانیم و بدانیم صفحات: 44، 35، 
در

101 ،113 ،55 ،99 ،100 ،34

س
ساير دور
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دوره /  شاخه/   پایه/  درس

زمان آموزشی
محتوا

راهبردهای 
یاددهی ـ 
یادگیری

رسانه های آموزشی
شیوه های 
ارزشیابی

مخاطبان برنامه

سه
جل

ت
ساع

مطالعه
غیرحضوری

ش 
رو

س
تدری

شتیبان
رسانه های پ

حضوری/
غیرحضوری

 offl
ine

ط(
)بیرون خ

 online
ط(

)برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده

فضای مجازی
تلویزیون

شبکه رشد

شبکه شاد

سراسری

استانی

هویت اجتماعی /پایه دوازدهم/ ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، فنی و حرفه ای و کاردانش/ دوره متوسط دوم

2

50 دقیقه برای هر جلسه 

س بطور کامل 
تمامی درو

بصورت غیرحضوری برگزار 
می شود.

يادگیری معكوس ـ بارش مغزی ـ بحث گروهی ـ پرسش و پاسخ ـ بحث گروهی ـ حل مسئله

تهیه و بارگذاری منابع مورد نیاز مستند

ارائه تدريس ها با روش های فعال، برقراری امكان تعامل میان مخاطبان )مدير، معلم، دانش آموز، خانواده( ارائه برنامه های فرهنگی و تربیتی

برگزاری جلسات آگاهی بخشی آموزشی میان کارشناسان آموزشی و مدرسین و مسئولین شبكه های آموزش سیما در جهت تحقق 
بیشتر اهداف آموزشی در تدريس های تلويزيون ـ ارائه تدريس دبیران مجرب و کارآزموده

ارزيابي دانسته ها به شیوه مرسوم تا حدي زياد ناممكن شده است. در شرايطي که روش های فعال ياددهي ـ يادگیري به کار  رفته و 
دانش آموز به يادگیرنده فّعال بدل مي شود؛ مجال ارزشیابي به شیوه هاي خود ارزشیابی، همتا ارزشیابی، ارزشیابي مستمر در حین 

فرايند ياددهي ـ يادگیري و ... میسر مي شود.

در اين شرايط، دانش آموز فرصت معنادار کردن يادگیري و مديريت يادگیري خود را به دست مي آورد. مديريت يادگیري مستلزم 
مهارت هايي چون خودبرنامه ريزی،خودنظارتي، خوداارزشیابي، خودبازانديشي و خودتنظیمي است که چه بسا تاکنون کسب نشده باشند 
و در نتیجه چالش ها و اضطراب هايي براي دانش آموزان در پي داشته باشد. بنابراين الزم است ساير عوامل مؤثر در امر يادگیري با درک 

عمیق اين موقعیت، وي را براي حسن استفاده از اين اختیار و انتخاب ياري کنند

معلم به شیوه هاي عالمانه و هنرمندانه، فعالیت هاي متنوع و متكثر يادگیري دانش آموزان )يادگیرندگان فعال( را در جهت تحقق اهداف 
مصوب آموزشي هدايت مي کند

در شرايط آموزش از راه دور بايد با تولید سه بسته مديريتي ويژه اولیا، دانش آموزان و مربیان در محیطي گسترده تر و البته پیچیده تر 
وظیفه خود را ايفا مي کند

خانواده فضا و شرايط الزم را براي آموزش متربي فراهم مي کند؛ از سالمت جسمي، عاطفي و روحي دانش آموز مراقبت مي کند؛ ًو با 
مشارکت صحیح در فرايندهاي ياددهي ـ يادگیري و ارزشیابي بر تحقق آموزش مفید و مناسب نظارت مي کند.
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1ـ محتوا
نكته ضروری و حائز اهمیت اين است که حتی االمكان اولین و آخرين درس کتاب به صورت حضوری 

برگذار شود.

2ـ روش تدريس
عمدتاً در چنین شرايطي روش کالس وارون، شیوه حل مسأله و روش پروژه اي را پیشنهاد مي دهند 
که روش کالس وارون را مناسب تر مي دانند به گونه اي که گستره کالس درس را به قبل، حین و بعد 
کالس بسط و گسترش مي دهد و تالش مي کند تا با افزايش گستره و پهناي آموزش، عمق و ژرفاي 
موجود در کالس هاي حضوري را جبران کند. در چنین روشي يک بسته آموزشي به شرح ذيل به 
وسیله معلم کالس تهیه مي شود و قبل از برگزاري کالس آنالين در اختیار دانش آموزان قرار مي گیرد 
تا آن را مطالعه کنند و کالس آنالين بیشتر به شكل پرسش و پاسخ و رفع اشكال برگزار شود. . اين 
بسته آموزشي بايد خیلي روان و ساده تهیه شود تا دانش آموزان بتوانند به راحتي آن را مطالعه کنند.

الف( تهیه فايل صوتي و در صورت امكان فايل تصويري از هر درس به مدت حداقل 30 و حداکثر 40 
دقیقه. ب( طراحي چند پرسش اساسي و کلي از درس مربوطه به گونه اي که پاسخ به آنها يادگیري 
کلي درس را در پي دارد. ج( تهیه جزوه آموزشي درس شامل اهداف درس، پاورپوينت، توضیح تصاوير 
و ... د( طراحي آموزشي و معرفي برنامه هاي پیش رو ولي با توجه به محتواي دروس کتاب مي توان 

روش هاي ياددهي ـ يادگیري زير را نیز پیشنهاد داد.

3ـ ارزشيابی
اگر بتوان سه چالش عمده آموزش مجازی را در تمرکز اين نوع از آموزش ها بر محفوظات و عدم توجه به 
سطوح باالتر يادگیری، نقصان و نارسايي در پرورش خالقیت و فقدان حضور و ارتباط موثر دانش آموزان 
با يگديگر از يک سو و دبیران محترم از سوی ديگر ذکر کرد آنگاه گزافه نخواهد بود اگر بگويیم راه 
برون رفت از اين مشكالت توجه ويژه به ارزش يابی است. در اين شرايط ارزش يابی بیشتر ابزاري براي 

يادگیري است تا صرفاً معیاري براي سنجش میزان يادگیري، از اين رو موارد زير توصیه مي شود:
1 افزايش تعداد دفعات ارزش يابی در قالب آزمونک ها، آزمون هاي جامع تشريحي و ...

2 طراحي پرسش ها بر اساس اهداف درس براي هدايت دانش آموزان به اهداف اصلي درس و هدايت 

دانش آموزان براي طرح چنین پرسش هايي
3 آزمون ها در ساعت مقرر و در زمان تعیین شده به طور منظم برگزار شود.

در ارزش يابی مجازي استفاده از تكالیف فعالیت محور براي دانش آموزان، پرسش شفاهي آنالين، تعريف 
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پروژه و تحقیق، اختصاص نمره براي تلخیص مطالب و طرح سؤال توسط دانش آموزان پیشنهاد مي شود.
بهتر است از درس هايي که به صورت حضوری تدريس مي شوند به صورت غیرحضوری و در حین تدريس 
ارزش يابی به عمل آيد و از درس هاي غیرحضوری و مجازی به صورت حضوري ارزش يابی به عمل آيد.

4ـ رسانه های پشتيبان
رسانه ها قابلیت هاي متنوع و مفیدي براي آموزش غیرحضوری دارند. مهمتر از هر چیز، شكل گیري 
ارتباط تعاملي بین دبیران و دانش آموزان است. در اين زمینه، تجارب مفیدي در سطح جهاني و ملي 
به ويژه در شرايط موجود به دست آمده است. برخي دانشگاه ها و مدارس برنامه هاي تدريس و آزمون 

مناسب و مفیدي به کار گرفته اند که قابلیت تعمیم و استفاده در مدارس را دارند. 

 شبکه رشد 
تهیه و بارگذاری کتاب مفاتیح الحیاتـ  فیلم محمد رسول اهلل )ص(ـ  تهیه کتاب ده درس پیرامون امر 
به معرف و نهی از منكرـ  فیلم پژوهشكده رويان و تحقیق در مورد سلول های بنیادیـ  تهیه کتاب های 
غرب زدگی و بازگشت به خويشتن، خدمات متقابل اسالم و ايران و فطرت و بیاينه گام دوم انقالب ـ 

فیلم عصرجديد.

 شبکه شاد
 ارائه تدريس ها با روش های فعال، ارائه روش هاي تدريس فعال براي همكاران دبیر، امكان بارگزاري 
روش هاي تدريس خوبي که همكاران دبیر تولید کرده اند. ايجاد فضاي ارتباطي مناسب میان مدير، 
دبیران، دانش آموزان و خانواده ها، معرفي کتاب هاي مناسب، برگزاري مسابقات هفتگي و... به اثرگذاري 

شبكه شاد مي افزايد.

 تلویزیون سراسری 
شبكه هايي بیش از شبكه 4 و شبكه آموزش به امر آموزش در شرايط موجود اختصاص يابد. تهیه 
برنامه هاي ويژه، نشست ها و میزگردهاي مناسب براي تضمین کلیت امر تربیت و آموزش و حفظ روحیه 
دانش آموزان و خانواده ها در دستور کار قرار گیرد. پیشنهاد می شود تدريس هايي که در رسانه ملي اجرا 
مي شود به صورت کالس واقعي برگزار شود به گونه اي که هر همكاري چند نفر از دانش آموزان خود را 

به مكان ضبط برنامه ببرد و يک کالس واقعي البته با تعداد کم برگزار کند. 

٥ ـ انتظارات از مخاطبان برنامه درسی
در کالس حضوری:

 دانش آموز:
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 مشارکت فعال در کالس درس ـ رعايت پروتكل های بهداشتی ـ غنیمت دانستن فرصت حضور در 
کالس درس

 معلم:
 راهبری کالس درس

 مدیریت مدرسه: 
توجه به برنامه درسی ملی و اهمیت برگزاری کالس ها به صورت حضوری ـ تامین ابزار مورد نیاز برای 
رعايت پروتكل های بهداشتی و نظارت بر آنهاـ  برگزاری جلسات توجیهی با معلمین و اولیا و توضیح و 

تبیین دقیق برنامۀ کالس های حضوری در بحران کرونا و ايجاد اعتماد در خانواده ها

 خانواده: 
همكاری با مدرسه جهت برگزاری حضوری کالس های درس و شرکت فعال در آنها ـ ياری رساندن به 

مدير و مسئولین در تامین ابزار های پروتكل های بهداشتی و برگزاری کالس های درس

در کالس غیرحضوری

 دانش آموز: 
تفهیم اهمیت آموزش غیرحضوری در دوران بحران جهت حضور فعال در کالس درس.

 معلم: 
تهیۀ طرح درس جامع ـ تسلط به نرم افزارهای آموزشی

 مدیریت مدرسه:
 برگزاری جلسه رفع اشكال حضوری به صورت ماهانه يكبار برای هر پايه و هر کتاب درسی ـ در نظر 
گرفتن تمهیداتی برای آموزش نرم افزار های آموزشی به معلمین. برگزاري جلسات اولیا و مربیان براي 
هماهنگي، رفع مشكالت و دريافت پیشنهادات. عضويت و حضور خود يا نماينده او در گروه هاي درسی 
کالس های غیرحضوری مدرسه براي جديت در برگزاري کالس ها و تضمین حضور دانش آموزان در 

کالس هاي غیرحضوری.

 خانواده: 
مشارکت فعال در جلسات غیرحضوری اولیا و مدرسه و همكاری در تحقق اهداف آموزشی در دوران 

بحران کرونا
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تحلیل فرهنگی / علوم انسانی و معارف /یازدهم و دوازدهم/دورۀ متوسطۀ دوم

2

25تا 35 دقیقه در هر جلسه

درس 1: تعاريف ـ ويژگی وجوه فرهنگ ـ ابعاد فرهنگ 
درس 2: مطالعۀ آزاد

درس 3 

سطوح فرهنگ 
درس 3

تعريف مطالعات فرهنگی 
سواد فرهنگی توضیح رويكرد فرهنگی و تحلیل فرهنگی 

درصورتی که بتوان برخی دروس را به صورت ويديو کنفرانس و تصويری برگزار کرد و اگر اين قابلیت برای سامانۀ شاد ايجاد شود، می توان 
به طور مشارکتی يا پرسش و پاسخ هريک از دروس و عناوين درسی را تدريس کرد. البته درصورت ارسال فايل صوتی و يا پاسخ مكتوب هم 

می توان تا حدودی به اين دو روش تدريس کرد. 

جست وجو در شبكۀ رشد 

با افزايش امكانات شبكه شاد می توان از اين سامانه خدمات بیشتری دريافت کرد؛ مثاًل کتابخانه، يا گفت وگوی کنترل شدۀ دانش آموزان در 
مورد محتوای درسی 

شبكه های استانی مهم اند؛ هم در انجام تدريس مستقل و هم در توجه به شرايط درون استانی و يا حداقل به عنوان مكمل فرايند يادگیری 
و تدريس 

ارسال مستندات. تحقیقات 
وب کويست و غیرحضوری، تعیین تكالیف آفالين و ارسال پاسخ از سوی دانش آموزان، دريافت پاسخ آنالين 

به دقت مطالب را گوش کند و به موقع به سؤاالت پاسخ دهد. فعالیت های طرح شده را پاسخ بدهد و ارسال نمايد. 

به شیوۀ ماهرانه ای در فضای آنالين از دانش آموزان بپرسد؛ طوری که تداخلی بین آنها به وجود نیايد. همچنین پرسش ها و تكالیفی آفالين 
طراحی و ارايه و نتايج را بازخورد کند. 

بهتر است آموزش غیرحضوری توسط معلم درفضايی رسمی و با امكاناتی الزم برگزار شود. همچنین بهتر است تدريس در همان کالس خاص 
دانش آموزان صورت گیرد. مدير موظف است اين شرايط را فراهم کند. 

مهیا نمودن شرايط روانی برای ايجاد ارتباط فرزند در فضای غیرحضوری مدرسه. 

2

25تا 35 دقیقه در هر جلسه

فصل دوم 
درس 1: فرهنگ ثابت يا متغیر نوجويی و پذيرش ـ تأخر فرهنگی

درس 2: ديپلماسی 
درس 3: از اول تا رسانه ها و خلق جهان اجتماعی  

فصل دوم : 
درس 1: تفاوت تغییر فرهنگی طرد و تلفیق-ـ تأخر فرهنگی 42 تا 45

رسانه ها و خلق جهان اجتماعی تا امپريالیسم فرهنگی
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فضای مجازی
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شبکۀ رشد

شبکۀ شاد
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2

25تا 35 دقیقه در هر جلسه

فصل سوم 
درس 1

درس 2: تا تنوع فرهنگی فرصت يا تهديد 
درس 3

درس 1: فصل چهار، از گسترش فرهنگ کار آفرينی به بعد
درس 2: از تنوع فرهنگی فرصت يا تهديد 

درس3: از معیارهای پذيرش و تعامل تا آخر

مشارکتی و بارش مغزی )از نوع غیرحضوری( پرسش و پاسخ ـ مسأله محور -

فعالیت های گروهی بدون حضور فیزيكی مثاًل از طريق واتساپ، تلفن و ...ـ  ارسال تكالیف به صورت کلیپ، گیف و يا فیلم های چند دقیقه ای کوتاه 

ارائۀ پرسش و پاسخ از مطالبی که دانش آموز به طور خودخوانده مطالعه کرده و رفع اشكاالت آن.

حضور سه تا پنج دانش آموز با سطوح و توانمندی های مختلف يادگیری حین تدريس معلم 

مهیا کردن شرايط، همراهی با فرزند و درکنار او بودن بدون دخالت و اخالل در جلسات غیرحضوری 

3

25تا 35 دقیقه در هر جلسه

فصل چهار
درس 1
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محتوا
فصل اول و برخی نکات کلی 

 درس اول بهتر است حتی در صورت وضعیت زرد و هشدار، به صورت حضوری برگزار شود اما می توان 
بخش دوم همین درس را به صورت مجازی برگزار کرد.

 درس دوم قابلیت تدريس کامل مجازی را دارد. 
 بايد دقت کرد که وقتی می گويیم مجازی، منظورمان اين نیست که معلم متكلم وحده باشد؛ معلم ها 
بايد ياد بگیرند به مرور شیوه های تدريس فعال مانند يادگیری مشارکتی و روش های بارش مغزی و... 

را در سامانه ها و پیام رسان ها اجرا کنند.
 هر سامانه ای باتوجه به ويژگی هايش امكاناتی را برای آموزش فراهم می کند که می تواند در به کارگیری 
انواع روش های تدریس مؤثر باشد. مثاًل سامانه ای با امكان ايجاد يک بستر ويدئوکنفرانسی قابلیت 

بیشتری برای روش های تدريس فعال و مشارکتی دارد تا سامانه هايی که چند رسانه ای نیستند. 
 درس دوم همچنین اين قابلیت را دارد که نیمی از آن ) بخش اول( به صورت حضوری و نیمه دوم 

به صورت مجازی آموزش داده شود. 
 گرچه فعالیت های کتاب به صورت »میزگرد« ص 24 و... بهتر است به صورت حضوری انجام شوند اما 
معلم می تواند هم در سامانۀ شاد و هم در سامانه های ديگر، میزگرد را با مشارکت دانش آموزان انجام دهد. 
 شبكۀ آموزش صدا و سیما در اجرای کالس های مشارکتی با مشكل و مانع مواجه است و کاًل 
تلويزيون های سراسری و محلی با مشكل محدوديت ظرفیت ها مواجه اند. مگر تلويزيون های کابلی و 

مداربسته. 
 پیشنهاد می شود صدا و سیما، شبكه های محلی آموزش را هم به عنوان مكمل وارد عرصۀ آموزش 
کند؛ زيرا محدود شدن به معلمان پايتخت نشین يعنی عدم استفاده از حداکثر ظرفیت ها. همچنین 
استان ها و مناطق هم جوار می توانند باتوجه به ویژگی های بومی پوشش بیشتری را ايجاد کنند. 
اجرای اين پیشنهاد برای تحقق عدالت آموزشی و آموزش متنوع و متوازن الزامی است. به عنوان 
مثال مناطقی که محروم اند يا آنتن دهی ضعیفی دارند، بايد به نسبت مناطق برخوردار کشور از ساعات 

آموزشی تلويزيونی بیشتری بهره مند شوند. 
 دربارۀ اينكه شیوه و نظام آموزشی نواحی حاشیه نشین شهر ها و کالنشهر ها در شرايط کرونايی و 
غیر آن بايد چگونه باشد، راهكار مؤثری به ذهنم خطور نكرد ولی الزم است در اين زمینه هم انديشی 

صورت بگیرد. 
 شیوه های ارزش یابی در شرايط حضوری به همان روال همیشگی است اما درشرايط نیمه حضوری 

و غیرحضوری، متفاوت است.
گفتنی است که در عادی ترين شرايط هم بايد بخشی از آموزش به صورت مجازی باشد اما اين مجازی 
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بودن درشرايط عادی بايد در قالب آموزش معکوس ارائه شود. در واقع هرنوع آموزش های مجازی 
شكل يكسانی ندارند و مثاًل روش يادگیری معكوس تا حدی با آموزش مجازی در سامانۀ شاد متفاوت 
است. نحوۀ تدريس و ارائۀ تكالیف روش يادگیری معكوس به شیوه ای است که بخشی از آموزش هر 
درس مجازی و بخشی غیرمجازی است. بخش مجازی )يا در منزل( شامل بخش های ساده تر کتاب و 
بخش حضوری شامل رفع سؤال و تسهیل يادگیری مباحث دشوار است. گفتنی است در تدريس نیمه 

حضوری يا کاماًل مجازی، روش تدريس بايد متفاوت باشد. 
ـ تفكیک و تشخیص هر يک از عناوين يک درس برای پرداختن به آنها به صورت آنالین و آفالین 
الزامی است. وقتی معلم قصد دارد دانش آموزان را هم زمان در فهم مطلبی راهنمايی کند و سطح هوش 
و تمرکز آنها را بسنجد، فضای آنالين استفاده کند. اما بخش هايی از کتاب کمتر به وضعیت آنالين نیاز 
دارد و به صورت آفالين قابل اجراست. محفوظات و برخی تكالیف و محتواهای ساده تر کتاب درسی 

از اين جمله اند. 
 پیشنهاد می شود حتی در شرايط قرمز تدريس معلمان در فضای مجازی باحضور تعداد اندکی از 
دانش آموزان )مثاًل 5 نفر( منتخب يا داوطلب صورت گیرد. اين نقیصه در سال جاری تحصیلی چه 
در شبكۀ شاد و چه در شبكۀ آموزش وجود داشت. طبیعی است که وقتی يک معلم با حضور مخاطبان 
دانش آموز تدريس می کند، کارآمدتر از زمانی است که هیچ دانش آموزی ندارد و فقط با دوربین و يا 

مجری سخن می گويد. 
 درس سوم را می توان تا سر تفاوت ها به صورت کاماًل مجازی تدريس کرد. گرچه بخش پايانی هم 
تا حدی ـ هرچند کمتر ـ اين قابلیت را دارد اما با وجود اين، بهتراست اين بخش به صورت حضوری 

تدريس شود. 
 پیشنهاد می شود که در وضعیت قرمز و حتی زرد بخش هايی از کتاب حذف شود و يا به »برای 
مطالعه« اختصاص يابد يا کال به بخش»به عهدۀ دانش آموز« واگذار شود. مثاًل در اين درس می توان 

بخش مطالعه فرهنگ را حذف کرد. 

فصل دوم: 
 درس اول فصل دوم قابل حذف است؛ اما درنهايت می توان از چگونگی تغییرات فرهنگی تا سر 

تأخر فرهنگی را حفظ کرد. 
 البته می توان کل کتاب را درشرایط قرمز و حتی سفید از برنامۀ آموزشی خارج کرد؛ زیرا 
کتاب جامعه شناسی بخش مهمی از نکات و محتوای این کتاب را در بردارد. حتی در شرایط 
زرد هم می توان همین کار را انجام داد به نظر من این کتاب فقط در شرایط سفید و زرد در 

شبکۀ آموزش قرار گیرد. همچنین کتاب های مشابه )کتاب های تحولی( 
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 همۀ اين درس قابلیت آموزش غیرحضوری را دارد. بهتراست با روش پرسش و پاسخ و مطالعۀ آزاد 
و نكته برداری و سپس کنفرانس دانش آموزان )چه مجازی و چه غیرمجازی( آموزش داده شود. در اين 
درس در شرايط اپیدمی می توان از بین سلطه فرهنگی و امپريالیسم فرهنگی يكی را حفظ نمود و 

ديگری را حذف کرد. ديپلماسی فرهنگی نیز در اين شرايط قابل حذف است. 
 درس سوم فصل دوم بیشتر به حضور معلم نیازمند است. به هر دو شیوۀ مجازی و غیرمجازی قابل 
آموزش است ولی بیشتر از دروس قبلی به دانش معلم اتكا دارد. بنابراين اگر بخشی حضوری باشد، بهتر 
است. معلم می تواند فعالیت های مرتبطی به دانش آموزان بدهد تا با استفاده از کتاب های موجود در 
منزل يا گوگل و يا مشورت با نزديكان در مورد موضوعات مرتبط، تحقیق کنند و جزوی از ارزش يابی 

هم قرار گیرد. 

فصل سوم: 
 درس اول فصل سوم کاماًل قابل حذف است؛ زيرا هم در کتاب جامعه شناسی متوسطه و هم در به 
آن اشاره کتاب تاريخ معاصر به آن اشاره شده است. در عین حال کاماًل از طريق مجازی قابل تدريس 

است؛ اما می توان در 15 الی 20 دقیقه نكات تكمیلی را تدريس کرد. 
 درس دوم يعنی انسجام فرهنگی باروش های مجازی و حضوری قابل تدريس است. می توان بخش 

تفاوت های فرهنگی و داليل آن را حذف کرد. تدريس 10 الی 15 دقیقه ای آن کافی است. 
 درس سوم از برخورداری از ذوق باالی ادبی و هنری قابل حذف است تا خودباوری فرهنگی. 

فصل چهارم:
 درس فرهنگ و اقتصاد معلم محورتر است و متكی بر دانش و تحلیل معلم است. بهتر است اين 
درس بیشتر به صورت حضوری و با روش تدريس مشارکتی يا پرسش و پاسخ )بارش مغزی( آموزش 
داده شود. میزان دقايق اختصاص يافته به آموزش اين درس هم باتوجه به محتوای غنی آن بايد بیشتر 

باشد. در فضای مجازی 40 دقیقه به آن اختصاص يابد.
 درس دوم فصل آخر تا حدی شبیه درس قبلی است اما اختصاص20 دقیقه برای تدريس مجازی 

آن کافی است. 
 درس سوم از فصل آخر قابلیت ادغام با درس اول و درس دوم از فصل دوم دارد. 



راهنماي معلم درس روانشناسی
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روانشناسی/ علوم انسانی و معارف اسالمی / یازدهم / دوره متوسطه دوم

2

هر جلسه 50 دقیقه

س 8
در

س 
در

7-6-5-4-3-2-1 

براساس راهنماي معلم و آموزش هاي الكترونیكي 
روش مجازي و دادن فرصت براي مشارکت و بیان نظرات و گفت وگو

حضور معلم در کالس درس بدون دانش آموزان و استفاده از وبكم و تابلوي کالس
پاورپوينت ـ ويس ـ آموزش تصويري ـ ارائه نمونه سؤاالت ـ کلیپ آموزشي ـ طراحي نقشه مفهومي

تولید و ارائه محتوای علمی به زبان ساده برای برخی مباحث که نیاز به توضیحات تكمیلی و اضافه دارند.

ارائه و انجام تكالیف

اجرای تدريس توسط مدرسان و دبیران زبده کشوری

استفاده از سرگروه هاي آموزشي براي غني سازي

معیارها بايد در اختیار دانش آموزان قرار گیرد. فعالیت دروس مالک ارزشیابي است. آزمون عمدتاً عملكردي بايد باشد، تهیه پوستر، پاورپوينت، 
متن مرتبط و مشارکت در کالس مجازي و توضیح فرايند تولید کار عملي و میزان سهم خود. حتي تدريس درس توسط دانش آموزان. قرار دادن 

ويس از فهم خود و گفت وگوي حضوري در اين فضا

عنصری عالقمند و فعال در کار يادگیری از طريق مطالعه و کاوش منظم و مستمر 

همراهي مدير مدرسه با ايجاد امكانات مجازي در مدرسه و خانه

فراهم کردن شرايط، موقعیت، امكانات و تجهیزات مطلوب و مناسب برای پیشبرد فرايند يادگیری فعال

همكاری با مدرسه و نظارت برعملكرد دانش آموزان در منزل 
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دوره/شاخه/پایه/درس

زمان آموزشی
محتوا

راهبردهای یاددهیـ  یادگیری
رسانه های آموزشی

شیوه های ارزشیابی
مخاطبان برنامه

سه
جل

ت
ساع

مطالعه آزاد
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
رسانه های پ

حضوری/غیرحضوری
ط(

offl )بیرون خ
ine

ط(
online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده
فضای 
مجازی

تلویزیون

شبکه رشد

شبکه شاد

سراسری

استانی

اقتصاد/ علوم انسانی و معارف اسالمی / دهم و یازدهم /دوره متوسطه دوم

2 جلسه

50 دقیقه )برای هر جلسه(

ش های 
الگوی اول: مفاهیم و بخ

س های 
در

اصلی و پیچید ه تر 
س 

جز در
اول تا يازدهم )به 

س 
دوم( به صورت حضوری تدري

می شود. )اين مفاهیم در فايل 
ت(

ت )راهنما( آمده اس
پیوس

س های چهارم تا 
الگوی دوم: در

س 
يازدهم به شكل حضوری تدري

می شود.

های  ش 
از سوی ديگر، کلیۀ بخ

س های 
در

و نیز 
دوم 

س 
در

و 
مفاهیم 

نیز 
و 

12ـ14 
جدول 

در 
که 

ش هايی 
بخ

ت 
حضوری نیامده اس

ت 
وضعی

ت های 
موقعی

کلیه 
جمله 

)از 
س، 

در
هر 

ابتدای 
داستانی 

بدانیم، 
بیشتر 

ت های 
قسم

شهد 
س زندگی و 

قاب های در
خارج از 

ت های 
شكر و فعالی

و 
س و...( به شكل غیرحضوری 

کال
می شود.

س 
تدري

درسهای اول و دوم وسوم و نیز 
س های دوازدهم و سیزدهم و 

در
س( غیرحضوری 

چهاردهم )6 در
شود س می 

تدري
مفاهیم اصلي و پیچیده تر هر درس بايد روي تخته يا صفحات ديجیتال و با توضیحات کافي به صورت فیلم ضبط شده يا پخش 

مستقیم، ارائه شود.*1
مفاهیم ساده تر مي تواند به صورت بحث و گفت وگو و سخنراني يا استفاده از پاورپوينت در شبكه هاي مجازي باشد.

ارائۀ فیلم ها يا پويانمايي هاي مرتبط با مفاهیم دروس

ارتقاي زمینه های تدريس تعاملي و مشارکتي

ارائه الگوها و استانداردهاي تدريس

بومي سازي استانداردهاي تدريس

رفع اشكال و امتحانات کالسي و پايان سال
فعالیت هاي )غیرگروهي(، سؤاالت،

تمرين ها و مسئله ها،خالصه نويسي، پروژه، تحلیل محتوا

پیش مطالعه ـ حل تمرين ها و فعالیت ها

تدريس مفاهیم اصلي ـ پیگیري تمرين ها و فعالیت ها

پشتیباني و نظارت بر فرايند يادگیري
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1ـ محتوا 

1ـ 1ـ حضوری:
مفاهیم و بخش های اصلی درس های اول تا يازدهم )به جز درس دوم( به صورت حضوری تدريس می شود.

در وضعیت حضوری، معلمان پس از آن که توضیحاتی از فضای کلی درس ارائه می دهند، بر مفاهیم 
اصلی و پیچیده تر که نیاز به آموزش مستقیم دارد، تمرکز می کنند و اولیت تدريس را به آموزش اين 

مفاهیم اختصاص می دهند. اين مفاهیم در جدول زير آمده است:

شماره صفحهمفاهیم و بخش هادرس 
ص 8هزينه های تولید، درآمد و سوداول
ص 25 ـ27هزينه فرصت، کمیابی و بده بستانسوم
ص 28 و 29قید بودجه و هزينه های دررفتهسوم
ص 29 و 30مقايسۀ هزينه و منافعسوم

ص 37 ـ 39منحنی مرز امكانات تولید و مفهوم هزينه فرصت اجتماعچهارم
ص39ـ41کارايی چهارم
ص 48و49جريان چرخشی سادهپنجم
ص 50 ـ53منحنی عرضه و تقاضا، قیمت تعادلی در بازارپنجم
ص 63مالیات بر ارزش افزودهششم
ص 65جايگاه دولت در جريان چرخشیششم
ص 71 و72مزيت نسبی و مطلق و رابطۀ آن با هزينۀ فرصتهفتم
ص 85و86مفهوم بی کاری و محاسبۀ نرخ بی کاریهشتم
ص 98وظايف پول و نقدينگینهم
ص 100و101تورم و محاسبۀ نرخ تورمنهم
ص 112مفهوم اقتصاد مقاومتی با توجه به فعالیت ص 112دهم

ص 117 و 118مفهوم رشد اقتصادی باتوجه به منحنی مرز امكاناتيازدهم
مفهوم تولید ناخالص داخلی و محاسبۀ نرخ رشد تولید ناخالص يازدهم

داخلی
ص 119ـ121

ص 123 و 124شاخص دهک ها و توزيع درآمديازدهم
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1ـ2 ـ غیرحضوری:

شماره صفحهمفاهیم و بخش هادرس 

12-22کلیۀ مفاهیم و بخش هادرس 2

130-160کلیۀ مفاهیم و بخش هادرس 12و13و14

درس 1-11 )به جز 
درس2(

مفاهیم و بخش هايی که در جدول وضعیت حضوری نیامده است )از جمله 
کلیه موقعیت های داستانی ابتدای هر درس، قسمت های بیشتر بدانیم، 
قاب های درس زندگی و شهد و شكر و فعالیت های خارج از کالس و...(

نکته:
معلمانی که به هر دلیل تمايل ندارند، به شیوۀ فوق عمل کنند، می توانند به طور کلی درس های اول و 
دوم وسوم و نیز درس های دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم )6 درس( را به شكل غیرحضوری و درس های 

چهارم تا يازدهم را به شكل حضوری تدريس کنند.

2ـ روش تدريس

2ـ 1 ـ حضوری:
در روش حضوری، معلمان از الگوهای فرايند ياددهی يادگیری مبتنی بر پرسشگری نقادانه و استداللی 
و روش های کاوشگری به شیوه مشارکتی، پژوهش مشارکتی، مطالعه موردی، موقعیت های واقعی و 
مشارکت در فعالیت های جمعی بهره می برند. در الگوهای نوين آموزشی، معلم صرفاً انتقال دهنده دانش 
به صورت خطی به دانش آموز نیست، بلكه دانش يا مهارت محصول تدريجی تعامل معلم و دانش آموز 
در يک بستر خالقانه است. در اين الگو بخش مهمی از دانش را دانش آموز با تأمل، تمرين، تحلیل و به 
کارگیری خالقیت خود می سازد و اين دانش به صورت مستمر اصالح و تكمیل می شود. به همین دلیل 
به معلمان توصیه می شود به تربیت اجتماعی و مهارت افزايی دانش آموزان توجه کنند و برای تقويت 
آن از روش ها و ابزارهای متنوع و فضاهای گوناگون استفاده کنند. هم چنین معلمان برای افزايش قدرت 
تعامل اقتصادی دانش آموز با محیط، بر تطبیق آموزه های مطرح شده با شرايط بومی و محلی تأکید کنند 

و در عمل آن را به دانش آموز نشان دهند.
در الگوهای جديد آموزشی، بر مهارت های بین فردی تأکید شده است. در اين الگوها، عادت ها، رفتارها 
و شناخت دانش آموز به صورت جمعی اصالح و يا تقويت می شود. درک موقعیت های اقتصادی خرد 
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در پرتو روابط اقتصادی کالن و شیوۀ تصمیم گیری جمعی روی می دهد و دانش آموز با آثار متقابل 
انتخاب های فرد و جمعی آشنا می شود. هم چنین در اين الگو شیوۀ تفكر بر مبنای تعامالت بین منطق ها 
شكل می گیرد. تأثیر اقتصاد سیاسی منطقه و جهان بر اقتصاد سیاسی ايران و نیز تأثیر اين هر سه بر 
اقتصاد خانوار از نتايج به کارگیری اين الگوی آموزشی است. از اين رو معلمان سعی کنند از طريق ايجاد 
ارتباط بین تحلیل های ذهنی دانش آموزان و اخبار و اطالعات مربوط به اقتصاد ايران و جهان، قدرت 
تحلیل دانش آموزان را دربارۀ مسائل اقتصادی افزايش دهند و توان حل مسئله را به صورت گروهی به 
آنها بیاموزند. در همین جهت تمرکز بر شناخت و تحلیل الگوهای رفتار اقتصادی چه در سطح جامعه، 
چه خانواده و چه فرد، براساس اصول مطرح شده در کتاب راهگشا خواهد بود. به معلمان توصیه می شود 
به جای تمرکز بر ارائه تعاريف کلیشه ای از مفاهیم،  بر تصويری از مفهوم که در ذهن دانش آموز نقش 

می بندد و منشاء تصمیم و رفتار اقتصادی او می شود تمرکز کنند.
در تدريس حضوری بر مفاهیم اصلی تمرکز شود. توصیه می شود ابتدا يک توضیح اجمالی از منطق و 
محتوای کلی هر درس و اهداف آن )با توجه به نقشه راه و طرح مسئله ابتدای هر درس( به دانش آموزان 
داده شود. سپس با مشخص شدن جايگاه مفاهیم اصلی هر درس )مندرج در جدول(، آن مفاهیم تدريس 
شود. در تدريس بهتر است معلمان محترم مفاهیم اصلی، شكل ها، نمودارها و فرمول ها را روی تخته 
ترسیم و تحلیل کنند و اطمینان حاصل کنند که دانش آموزان مفهوم و تحلیل آن را درک کرده اند. 
سپس فعالیت گروهی يا فردی کالسی را که با مفهوم موردنظر ارتباط دارد )در صورت امكان(، اجرا 
نمايند. در اين میان جلب مشارکت دانش آموزان اهمیت دارد. پس از بیان مفاهیم اصلی، از دانش آموزان 
خواسته می شود که باقی درس را مطالعه کنند و اشكاالت يا ابهامات خود را از طريق فضای مجازی 
طرح نمايند. هم چنین بهتر است دانش آموزان قبل از شروع کالس، درس مربوطه را پیش مطالعه کنند 

تا با فضای کلی درس آشنا شوند.

2ـ2ـ غیرحضوری: 
در وضعیت غیرحضوری دانش آموزان هر درس را مطالعه می کنند و سپس اشكاالت يا ابهامات خود را 
از طريق فضای مجازی با معلم درمیان می گذارند. معلم در ارتباط برقرار کردن با دانش آموزان سعی 
می کند با محوريت قرار دادن مفاهیم اصلی، مفاهیم و مطالب کتاب را به شكل غیرحضوری تدريس 
کند. هم چنین دانش آموزان، فعالیت ها و تمرين هايی را که به شكل گروهی نیست انجام می دهند و 
نتايج را با معلم درمیان می گذارند. توصیه می شود که معلمان در تدريس غیرحضوری خود از الگوهای 

زير استفاده کنند:
 ارائۀ محتوای درس با استفاده از بیان شفاهی، پاورپوينت )و در صورت امكان ترسیم و نگارش مطالب 

بر روی صفحات يا تخته های ديجیتال(
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 ارائه محتوای درس به صورت متداول در کالس درس و ضبط يا پخش مستقیم آن از طريق رسانه های 
مجازی )درصورت امكان(

 گفت وگو و بحث با دانش آموزان از طريق رسانه های مجازی
 بازخوردگیری از دانش آموزان از طريق سؤاالتی که در میان درس يا بعد از درس مطرح می شود يا 

حل تمرين ها و فعالیت ها
 رفع اشكاالت و ابهامات دانش آموزان

 بهره بردن از نمونه های تدريس در تلويزيون و نیز امكانات شبكۀ رشد )از جمله دريافت فیلم ها يا 
پويانمايی های آموزشی(

 ترغیب دانش آموز به مطالعۀ منابع مكمل، تماشای فیلم ها و پويانمايی های آموزشی و...
 استفاده از خود دانش آموزان برای تدريس بخش های ساده تر کتاب

3ـ ارزش يابی
در وضعیت غیرحضوری، میزان مشارکت و آمادگی دانش آموزان مالک اصلی در ارزش يابی است. به 
معلمان محترم توصیه می شود که حتما فرايند ارزش يابی را به صورت يک فرايند مستمر و بلندمدت 
درنظر بگیرند. ممكن است دانش آموزی به دلیل مشكالت خاص خود نتواند تمامی کالس های غیرحضوری 
را شرکت کند. آنچه مهم است آن است که دانش آموز، بینش اقتصادی موردنظر در هر درس را فراگیرد 
و قدرت تحلیل اقتصادی خوش را افزايش دهد. گاهی اين امر در دانش آموزان مختلف از طريق روش ها 
و تكنیک های متفاوتی حاصل می شود و الزم نیست توان همۀ دانش آموزان با يک روش واحد سنجیده 

شود . در ادامه به برخی از اين روش ها و تكنیک ها اشاره می شود:
 حل تمرين ها و يا فعالیت های کتاب )يا تمرين ها و فعالیت های پیشنهادی معلم( در قالب پروژه: در 
اين روش دانش آموز در مدت معینی روی يک پروژۀ تحقیقی مشخص کار می کند و محصول کارش 

را به معلم ارائه می دهد.
 نوع سؤاالتی که دانش آموزان مطرح می کنند: گاهی شیوه و نوع سؤاالتی که دانش آموزان در حین 

تدريس يا بعد از آن مطرح می کنند، میزان آمادگی و دقت نظر آنها را ارزيابی می کند.
 خالصه نویسی: می توان از دانش آموز خواست تا مطالب اصلی يک درس را »به زبان خودش« 

خالصه نويسی کند. اين خالصه ها می تواند نشان دهندۀ گستره و عمق يادگیری دانش آموز باشد.
 تحلیل محتوای يک برنامۀ تلويزيونی، فیلم يا پويانمايی: می توان از دانش آموزان خواست، يک برنامۀ 
تلويزيونی در زمینه اقتصاد، فیلم، پويانمايی و يا قسمت اقتصادی از يک مجله و يا کتاب )که می تواند 

شامل قطعات داستانی و خبری و...باشد( را تحلیل کنند و آن را به معلم ارائه دهند.
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4ـ رسانه های پشتيبان
رسانه ها به طور کلی می توانند پشتیبانی علمی و عملی تدريس را برعهده داشته باشند. در اين مورد 

موارد زير توصیه می شود:
شبکۀ رشد: ارائۀ فیلم ها يا پويانمايی ها و نیز کتاب های مرتبط با مفاهیم دروس

شبکۀ شاد: ارتقای زمینه تدريس تعاملی و مشارکتی: يادگیری تعاملی میان دانش آموز و معلم مستلزم 
فراهم شدن زمینه های فنی است. هم چنین بهتر است زمینه ای فراهم شود که معلمان بتوانند همان 

وضعیت داخل کالس را در فضای مجازی اجرا کنند.
رسانه سراسری: ارائۀ الگوها و استانداردهای تدريس از طريق برگزاری نمونه تدريس های موفق

رسانه های استانی: بومی سازی استانداردهای تدريس

5 ـ انتظارات از مخاطبان برنامه
خانواده: پشتیبانی و نظارت بر فرايند يادگیری: دانش آموز در موقعیت غیرحضوری ممكن است 
دل مشغولی هايی داشته باشد که موجب سلب تمرکز او می شود. توصیه می شود خانواده ها حتی المقدور 
عوامل حواس پرتی را کم کنند و هنگام تدريس حضوری کامال فضايی رسمی و جدی در خانه ايجاد 
کنند؛ به طوری که دانش آموز موقعیت ايجاد شده را چون محیط مدرسه، جدی بگیرد. هم چنین والدين 
می توانند محیط خانه را. محیط تعلیم و تربیت قلمداد کنند و برخی از مطالب درسی را که می توانند، 

به دانش آموز توضیح دهند و او را در حل مسائل و تمرين ها و فعالیت ها ياری رسانند.
دربارۀ برخی از مفاهیم کتاب که از پیچیدگی کمتری برخوردار است، با فرزند خود گفت وگو کنند.

والدين اگر می توانند فعالیت های گروهی داخل کالس را ـ در صورتی که امكان برگزاری آن در کالس 
وجود نداشته باشد ـ در خانه شبیه سازی کنند.

در تمرين ها و فعالیت های فردی و خارج از کالس، فرزند خود را ياری دهند و نكات مبهم را برای 
پرسش از معلم مشخص کنند.

دانش آموز: پیش مطالعه ـ حل تمرين ها و فعالیت ها: از دانش آموزان انتظار داريم که همۀ دروس را 
پیش از برگزاری کالس پیش مطالعه کنند و با آمادگی قبلی بر سر کالس حاضر شوند. هم چنین الزم 

است تمرين ها و فعالیت های خارج از کالس با دقت انجام شود.
درس ها را قبل از تدريس حتماً پیش مطالعه کنند و نقاط مبهم را مشخص کنند تا از معلم دربارۀ آن 

سؤال کنند.
تمرين ها و فعالیت ها را در منزل و با کمک پدر و مادر انجام دهند و نتیجه را از طريق شبكه های 

مجازی برای معلم ارسال کنند.
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معلم: تدريس مفاهیم اصلیـ  پیگیری تمرين ها و فعالیت ها: عالوه بر تدريس دقیق و با حوصلۀ مفاهیم 
اصلی، معلمان محترم بهتر است با بازخوردگیری مستمر، میزان يادگیری دانش آموزان را رصد کنند. 

هم چنین آنها را به مطالعه و تحقیق بیشتر در زمینۀ مطالب مرتبط با درس، ترغیب نمايند.
عالوه بر تدريس دقیق و با حوصله مفاهیم اصلی، با بازخوردگیری مستمر، میزان يادگیری دانش آموزان 

را رصد کنند.
دانش آموزان را به مطالعه و تحقیق بیشتر در زمینه مطالب مرتبط با درس، ترغیب کنند.

شیوۀ استفاده از فضای مجازی به گونه ای باشد که حتی المقدور دانش آموزان بیشترين مشارکت را روند 
يادگیری داشته باشند. معلمان سعی کنند مفاهیم اصلی کتاب را با حوصله و دقت بیشتری تدريس کنند.

در فرايند ارزش يابی بر يک روش خاص تمرکز نكنند و بسته به امكانات دانش آموزان و موقعیت های 
پیش آمده، از روش های متنوعی همچون ارائۀ گزارش، شیوۀ پاسخ گويی ها و حل تمرين ها و فعالیت ها، 

میزان مشارکت ها در تدريس، شیوۀ تحلیل ها و ... استفاده کنند.
مدیریت مدرسه: پشتیبانی و نظارت بر فرايند يادگیری: از آنجا که شیوۀ تدريس غیرحضوری ممكن 
است با ناهماهنگی ها و کاستی هايی همراه باشد، مديران مدرسه از طريق پشتیبانی و هماهنگی های 

الزم سعی در جبران اين کمبودها داشته باشند.



راهنمای معلم دروس ریاضیات
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درس/ پایه/ دوره/ رشته 

ش
زمان آموز

محتوا
راهبردهای یاددهیـ  یادگیری

رسانه های آموزشی
شیوه های ارزشیابی

مخاطبان برنامه

سه
جل

ت
ساع

مطالعه آزاد
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
رسانه های پ

حضوری/غیرحضوری
ط(

offl )بیرون خ
ine

ط(
online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده
فضای مجازی

تلویزیون

شبکۀ رشد

شبکۀ شاد

سراسری

استانی

ریاضیات دورۀ متوسطۀ دوم نظری

4

50 دقیقه

با توجه به ارتباط و اتصال مفاهیم ریاضی و اینکه هر مفهوم مبنایی برای ساخت و انتزاع مفاهیم دیگر است امکان تعیین بخش از محتوا 
به عنوان مطالعه آزاد وجود ندارد

تمام دروس

الگوی روش تدریس فعال در محیط آنالین*

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

تعامل با دانش آموزان و آموزش تعاملی در قالب این بستر

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

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

آزمون حضوری

در این شرایط، دانش آموز فرصت معنادار كردن یادگیری و مدیریت یادگیری خود را به دست می آورد. مدیریت یادگیری مستلزم مهارت هایی چون 
خودبرنامه ریزی، خودنظارتی، خودا ارزشیابی، خودبازاندیشی و خودتنظیمی است.

تمرین ها با نظارت معلم و توسط دانش آموزان در كالس درس حل مي شود و در صورت نبودن زمان كافي براي حل همۀ آنها، معلم ها 
مي توانند تعدادي از آنها را به عنوان نمونه به گونه اي انتخاب كنند كه كل مباحث ارائه شده در درس مورد پوشش قرار گیرد.

در شرایط آموزش از راه دور با تولید سه بستۀ مدیریتي ویژه اولیا، دانش آموزان و مربیان در محیطي گسترده تر و البته پیچیده تر وظیفۀ 
خود را ایفا مي كند.

خانواده فضا و شرایط الزم را براي آموزش متربي فراهم مي كند؛ از سالمت جسمي، عاطفي و روحي دانش آموز مراقبت مي كند؛ و با مشاركت 
صحیح در فرایندهاي یاددهيـ  یادگیري و ارزش یابي بر تحقق آموزش مفید و مناسب نظارت مي كند
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1ـ روش تدریس 
الگوی روش تدریس فعال در محیط آنالین*: در این روش ابتدا معلم فعالیت مربوط به درس را 
برای دانش آموزان ارسال می كند و از آنها می خواهد تا این فعالیت را انجام دهند و پاسخ های خود را 
طی زمان مشخصی برای معلم بفرستند. سپس معلم با توجه به هدف آموزشی قصد شده در فعالیت، 
سبک های مختلف یادگیری دانش آموزان و خالقانه و بدیع  بودن راه حل ها، تعدادی از آنها را متناسب 
با زمان كالس آنالین خود برای بحث در كالس انتخاب می كند. در جلسۀ آنالین، معلم راه حل های 
انتخابی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد تا از این طریق دانش آموزان به مفهوم مورد نظر دست یابند. 
در این مرحله مناسب است معلم تا حد امکان از دانش آموزان بخواهد تا نحوۀ حل فعالیت به كمک آن 
راه حل های انتخابی را توضیح دهند و او نقش هماهنگ كنندۀ بحث را ایفا كند. معلم در پایان به كمک 
دانش آموزان نتایج آموزشی حاصل از انجام فعالیت مورد نظر را جمع بندی و تکالیف دانش آموزان را 
تعیین می كند. الزم به ذكر است كه نمونه های عملی این روش توسط گروه ریاضی سازمان پژوهش 

در حال تولید است و پس از تولید در اختیار همکاران گرامی قرار خواهد گرفت.
در موقعیت هایی كه معلمان امکان استفاده از این روش تدریس را به طور كامل ندارند می توانند تا حد 
ممکن از این روش استفاده كنند و در موقعیتی كه امکان استفاده از این روش اصاًل وجود ندارد، می توان 

از روش های جایگزین همانند موارد زیر استفاده شود:
*روش یادگیری معکوس: اصطالح یادگیری معکوس )Flipped Learning( یا كالس معکوس در 
چند سال اخیر در دنیای آموزش حسابی سر و صدا به پا كرده است و قبل از شرایط كنونی نیز از آن 
استقبال فراوانی شد. تمام معلمانی كه در سراسر جهان از روش یادگیری معکوس استفاده می كنند آن 
را تحولی شگرف در شیوه های آموزشی می دانند كه ضمن كم كردن از زمان آموزش، برآیند و نتیجۀ 
بهتری دارد. این روش كارآمد و مفید در شرایط كنونی آموزش نیز می تواند یاری رسان معلمان باشد. اما 
درواقع یادگیری معکوس چیست؟ اساس این روش آن است كه معلم قبل از كالس محتواهای آموزشی 
مورد نظر خود را تهیه كند و آن را با دانش آموزان به اشتراک بگذارد و سپس در زمان كالس، به مرور 
كلی مطالب، تثبیت آن، حل تمرین و رفع اشکال بپردازد. در این صورت دانش آموزان محتوایی در 
اختیار خواهند شد كه بنا به سرعت یادگیریشان می توانند از آن استفاده كنند و برای همیشه آن را در 
اختیار داشته باشند. در این روش همچنین چنانچه دانش آموزی در كالس، مطلب را به خوبی فرا نگیرد، 
یا اینکه اگر دانش آموزی در كالس حضور نداشت، منبع موثقی برای یادگیری وجود دارد كه دانش آموز 
می تواند از آن استفاده كند و اشکاالتش را از معلم بپرسد. با این روش مشکل همیشگی تفاوت های 
فردی در درک مطلب كم رنگ تر خواهد شد. معلم مي تواند محتواي آموزشي مورد نظر را از قبل در 
اختیار دانش آموزان قرار دهد تا آنها مطالعه الزم را انجام دهند و اشکاالت خود را براي معلم ارسال 
كنند. معلم نیز تدریس خود را با در نظر گرفتن ایرادهاي دانش آموزان و سعي در رفع آنها ارائه می كند.
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برای انجام این روش تدریس، معلمان می توانند محتوای آموزشی مورد نظر را تهیه كنند و آن را در 
وب گاه هایی مانند آپارات )www.aparat.com( كه برای به اشتراک گذاری طراحی شده اند در اختیار 

دانش آموزان قرار دهند.
برای تهیۀ محتواهای پویا مانند فیلم، انیمیشن و... استفاده از یکی از نرم افزارهای تولید محتوا مانند 
TechSmith Camtasia Studio، snagit ،ActivePresenter یا نرم افزارهای مشابه دیگر پیشنهاد 
می شود. برای اراِئه می توان ابتدا از فایل پی دی اف )pdf( كتاب درسی استفاده كرد و در محتوای تهیه 
شده تمام مثال های كتاب توضیح داده و كار در كالس ها حل شود و برای حل هر كار در كالس، قبل از 
ارائۀ حل آن، از دانش آموزان خواسته شود كه فیلم را قطع كنند و ابتدا خود سعي كنند پاسخ سؤاالت 
مطرح شده را بیابند و سپس ادامۀ فیلم را تماشا كنند، همچنین برای حل تمرین و رفع اشکال جلسۀ 

دیگری در نظر گرفته شود.
روش تدریس تعاملی: می توان با استفاده از شبکه رشد و وب گاه های مشابه كالس های غیرحضوری 
تعاملی برگزار نمود و به طور همزمان با دانش آموز تعامل داشت. آموزش در این وب گاه ها در دو قسمت 
آنالین و آفالین انجام می شود. قسمت آنالین شامل برگزاری كالس و قسمت آفالین شامل مدیریت 

آزمون ها و تکالیف و ذخیرۀ فیلم های كالس ها و مدیریت تکالیف است.
در این وب گاه ها دانش آموزان در یک زمان مشخص در كالس غیرحضوری حضور خواهند داشت و یک 
تختۀ غیرحضوری در اختیار معلم خواهد بود. همچنین قابلیت به اشتراک گذاری انواع فایل ها مانند 
pdf ، jpeg و... وجود دارد. دانش آموزان می توانند تکالیف محوله را در وب گاه برای معلم ارسال كنند. 
امکان برگزاری انواع آزمون ها نیز در این سایت ها وجود دارد كه می توان از آنها استفاده كرد. آزمون ها 
نیز امکان برگزاری به صورت ترتیب تصادفی سؤاالت و تصحیح اتوماتیک و صدور كارنامه را دارند. ارتباط 

ویدئویی و صوتی بین هم كالسی ها و نیز معلم و شاگرد وجود دارد.

2ـ رسانه های پشتیبان 
شبکۀ رشد: با استفاده از محتواهای آموزشی شبکۀ رشد )www.roshd.ir( می توان امر آموزش 
غیرحضوری را تسهیل و از منابع آموزشی آن برای كالس استفاده كرد. در طول سال تحصیلی نیز 
منابع جدیدی در وب گاه رشد قرار داده خواهد شد كه برای تسهیل آموزش معلمان مفید خواهد بود.

شبکۀ شاد: در زمان مشخص شده برای برگزاری كالس، می توان در این شبکه ادامۀ تدریس به روش 
یادگیری معکوس را برگزار كرد. ابتدا 20 دقیقۀ آغازین كالس را می توان به رفع اشکال پرداخت و 
سپس تمرین های پایان درس را حل كرد و توضیح داد. در روش تعاملی نیز می توان برای رفع اشکال 

و پرسش و پاسخ از این شبکه استفاده كرد.
محتواها و خدمات تأیید شدۀ بخش های دیگر: با توجه به شرایط پیش آمده معلمان ریاضی در 
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سراسر جهان اقدام به اشتراک گذاری منابع تدریس خود كرده اند كه استفاده از آنها پیشنهاد می شود:
www.gegogebra.org
www.khanacademy.org
www.wideopenschool.org
www.kahoot.com/study
www.ed.ted.com

تلویزیون سراسری: طرح درس به نحوی طراحی شود كه دانش آموزان بتوانند از ارائۀ آن در تلویزیون 
ملی نیز استفاده كنند.

تلویزیون استانی: دانش آموزان می توانند پس از استفاده از تدریس معلم، به تشخیص معلم خود از 
آموزش هاي مرتبط تلویزیون استانی استفاده كنند.

3ـ ارزش یابی
آنالین: عالوه بر ارزش یابي هاي پایاني كه همواره انجام مي شود، در تدریس مجازي توصیه مي شود از 

انواع ارزش یابي ها استفاده شود.
1 در زمان تدریس: 

با مطرح كردن سؤال در كالس می توان برای دانش آموزان داوطلب نمره ای در نظر گرفت. هم چنین 
معلم می تواند دانش آموزان را مانند كالس حضوری به نام صدا بزند و ارزش یابی شفاهی به عمل آورد.

٢ پس از پایان درس: 

طراحی چند دسته سؤال متفاوت با مدت زمان حداكثر20 دقیقه و توزیع آن بین دانش آموزان و ارائۀ 
تصویر برگۀ پاسخ نامه پس از اتمام زمان

به طور كلی ارزش یابی غیرحضوری بهتر است به صورت مستمر صورت گیرد و همۀ آنها براي تعیین 
نمرۀ نهایي دانش آموز در نظر گرفته شود تا نمرۀ نهایي اعتبار بیشتري داشته باشد.

از دیگر روش های ارزش یابی می توان به خالصه نویسی، انجام پروژه های فردی یا گروهی مرتبط با 
مباحث درسی، حل مسائل خالقیتی و... اشاره كرد.

آفالین: پس از پایان حل تمرین های درس می توان از دانش آموزان خواست تا تکالیف مربوط 
را انجام دهند و برای معلم بفرستند. برای حل تمرین نیز می توان قسمتی از نمره را در نظر 
گرفت. هم چنین می توان محتواي آموزشي جدید را در اختیار آنها قرار داد و زمان مطالعه و دادن 
بازخورد را براي دانش آموزان مشخص كرد و انجام منظم و مناسب امور محوله را در ارزش یابي 

مد نظر قرار داد. 
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4ـ انتظارات از مخاطبان برنامه
 دانش آموز

رعایت احترام و ادب به معلم در فضای غیرحضوری
رعایت احترام و ادب به دانش آموزان دیگر در فضای غیرحضوری

حضور منظم و فعال در كالس ها
انجام تکالیف محوله و ارائۀ آنها در زمان مقرر

 معلم 
تهیۀ طرح درس با در نظر گرفتن شرایط

استفاده از نرم افزارهای تهیۀ فیلم و كلیپ برای استفاده در یادگیری معکوس
استفاده از محیط های یادگیری تعاملی

ایجاد فضای گرم و صمیمی  با دانش آموزان و جذب آنها به كالس
حضور و غیاب منظم دانش آموزان در كالس

مدیریت ارائۀ مطالب به گونه ای كه از زمان كالس به طور بهینه استفاده شود و همچنین دانش آموزان 
را ترغیب به یادگیری كند.

ارائۀ محتوا و مفاهیم مهم درس 
ارزش یابی مداوم از آموخته های یادگیرندگان و ارائۀ بازخورد در زمان برگزاری كالس و بعد از آن

مدیریت فرایند آموزش به طوری كه دانش آموزان از نحوۀ ارائه درس و ارزش یابی ُمطلّع باشند.
طراحی فعالیت های یادگیری گوناگون به طوری كه از توانایی های مختلف دانش آموزان در زمینه های 

مختلف استفاده شود.
معرفی منابع یادگیری مرتبط مانند وب گاه www.geogebra.org كه دانش آموز بتواند به منبع بسیار 

غنی از مطالب آماده دسترسی پیدا كند.
ثبت فعالیت های دانش آموزان

 خانواده 
فراهم آوردن محیطی آرام برای زمان برگزاری كالس

فراهم آوردن امکانات برای ارتباط مانند گوشی هوشمند، تهیۀ اینترنت با سرعت مناسب و...
نظارت بر نحوۀ استفادۀ دانش آموز از فضای غیرحضوری
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 مدیران مدرسه
 تهیۀ برنامۀ درسی هفتگی و نظارت بر نحوۀ تدریس و ارزش یابی معلم

فراهم آوردن امکانات و تجهیزات فنی برای معلم
ارتباط مستمر با معلم و آگاهی از روند تدریس و حل مشکالت احتمالی

ارتباط مستمر با اولیای دانش آموزان برای آگاهی از وضعیت دانش آموزان



راهنمای معلم دروس فیزیک
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دوره/شاخه/پایه/درس

ش
زمان آموز

محتوا
راهبردهای یاددهیـ  یادگیری

رسانه های آموزشی
شیوه های ارزشیابی

مخاطبان برنامه

سه
جل

ت
ساع

مطالعه آزاد
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
رسانه های پ

حضوری/غیرحضوری
ط(

offl )بیرون خ
ine

ط(
online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده

فضای مجازی
تلویزیون

شبکه رشد

شبکه شاد

سراسری

استانی

فیزیك1 / پایه دهم/ علوم تجربي/ دوره متوسطه دوم

سه جلسه )1(

هرجلسه 50 دقيقه )2(

ش ها و مسئله های 
ش1ـ6 و پرس

1: بخ
فصل 

مرتبط با آن در انتهای فصل
ش ها و 

2ـ 5  و پرس
2ـ2 و 

ش 
2: بخ

فصل 
در انتهای فصل

مرتبط با آن 
مسئله های 

ش ها و 
فصل 3: صفحه 75 و 76 )بازده( و پرس

مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
صفحه 92 تا 95 )انبساط سطحی و 

فصل 4: 
ش 4ـ 5  و 

حجمی و انبساط غيرعادی آب( بخ
ش ها و مسئله های مرتبط با آنها در انتهای 

پرس
فصل

ش 
آموز

و بررسي 
محتواي 
كتاب )3(

ترجيح و توصيه بر آموزش آنالين تعاملي و هم زمان است. )4(

بارگذاري و ارائۀ فيلم هاي آموزشي درس به درس هر كتاب با هماهنگي گروه علوم پايۀ دفتر )5(

ارتقاي شبكۀ شاد در جهت ايجاد بستر مناسب براي آموزش تعاملي و همزمان

آموزش درس به درس تمامي فصل هاي هركتاب )6(

آموزش تكميلی، بررسي و حل تمرين ها و مسئله هاي پيشنهادي در راهنماي معلم هر كتاب )7(

پس از پايان هر بخش يك آزمون برخط )آنالين( برگزار شود. )9(
پس از پايان هر فصل، يك آزمون برخط )آنالين( برگزار شود. )8(

حضور به هنگام در كالس هاي مجازي آنالين  )10(

برنامه ريزي و ارائۀ آموزش فعال و تعاملي )11(

بسترسازي و برنامه ريزي براي اجراي آموزش مجازي، نظارت كامل و دقيق بر مراحل متفاوت آموزش )12(

همراهي، نظارت، پشتيباني و حمايت از فرايند آموزش و فعاليت دانش آموز، تعامل مناسب با مدرسه. )13(

فیزیك1 / پایه دهم/ریاضي فیزیك/ دوره متوسطه دوم

چهار جلسه )1(

هرجلسه 50 دقيقه )2(

ش ها و مسئله های 
ش 1ـ6 و پرس

فصل 1: بخ
مرتبط با آن در انتهای فصل

ش ها و مسئله های 
ش 2ـ2 و 2ـ 5  و پرس

فصل 2: بخ
مرتبط با آن در انتهای فصل

ش ها و 
فصل 3: صفحه 75 و 76 )بازده( و پرس

مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
صفحه 92 تا 95 )انبساط سطحی و 

فصل 4: 
ش 4ـ 5 و 

حجمی و انبساط غيرعادی آب( بخ
ش ها و مسئله های مرتبط با آنها در انتهای 

پرس
فصل

مايی  ن های گر فصل 5: صفحه 141 تا 144 )ماشي
ش ها و 

ش 5 ـ 8 و پرس
درون سوز(، بخ رون سوز و  ب

مسئله های مرتبط با آنها در انتهای فصل 
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دوره/شاخه/پایه/درس

ش
زمان آموز

محتوا
راهبردهای یاددهیـ  یادگیری

رسانه های آموزشی
شیوه های ارزشیابی

مخاطبان برنامه

سه
جل

ت
ساع

مطالعه آزاد
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
رسانه های پ

حضوری/غیرحضوری
ط(

offl )بیرون خ
ine

ط(
online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده
فضای مجازی

تلویزیون

شبکه رشد

شبکه شاد

سراسری

استانی

فیزیك2 / پایه یازدهم/ علوم تجربي/ دوره متوسطه 
دوم

سه جلسه )1(

هرجلسه 50 دقيقه )2(

ش 9-1
بخ

ش 11-1
بخ

ش 3-2
بخ

ش 6-3
بخ

ش 10-3
بخ

ش ها و مسئله های مرتبط 
پرس

با آنها

ش 
آموز

و بررسي 
محتواي 
كتاب )3(

ترجيح و توصيه بر آموزش آنالين تعاملي و هم زمان است. )4(

بارگذاري و ارائه فيلم هاي آموزشي درس به درس هر كتاب با هماهنگي گروه علوم پايه دفتر )5(

ارتقاي شبكۀ شاد در جهت ايجاد بستر مناسب براي آموزش تعاملي و همزمان

آموزش درس به درس تمامي فصل هاي هركتاب )6(

آموزش تكميلی، بررسي و حل تمرين ها و مسئله هاي پيشنهادي در راهنماي معلم هر كتاب )7(

پس از پايان هر بخش يك آزمون برخط )آنالين( برگزار شود. )9(
پس از پايان هر فصل، يك آزمون برخط )آنالين( برگزار شود. )8(

بسترسازي و برنامه ريزي براي اجراي آموزش مجازي، نظارت كامل و دقيق بر مراحل متفاوت آموزش )10(

برنامه ريزی و ارائه آموزش فعال و تعاملی )11(

بسترسازي و حمايت از آموزش مجازي در ابعاد متفاوت )12(

همراهي، نظارت، پشتيباني و حمايت از فرايند آموزش و فعاليت دانش آموز، تعامل مناسب با مدرسه. )13(

فیزیك2 / پایه یازدهم /ریاضي فیزیك/ دوره متوسطه 
دوم

چهار جلسه )1(

هرجلسه 50 دقيقه )2(

صفحه 29 تا 32 موضوع 
»چگالی سطحی بار الكتريكی«

ش 12-1
بخ

ت 
صفحه 52 از »تغيير مقاوم

ش 2ـ4
ويژه با دما« تا سر بخ
ش 6-3

بخ
ش 4-4

بخ
ش ها و مسئله های 

و پرس
مرتبط با آنها
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دوره/شاخه/پایه/درس

ش
زمان آموز

محتوا
راهبردهای یاددهیـ  

یادگیری
رسانه های آموزشی

شیوه های ارزشیابی
مخاطبان برنامه

سه
جل

ت
ساع

مطالعه آزاد
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
رسانه های پ

حضوری/غیرحضوری
ط(

offl )بیرون خ
ine

ط(
online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده

فضای مجازی
تلویزیون

شبکۀ رشد

شبکۀ شاد

سراسری

استانی

فیزیك3/ پایه دوازدهم/ علوم تجربي/ دوره متوسطه دوم

سه جلسه )1(

هرجلسه 50 دقيقه )2(

و 
ش ها 

پرس
و 

ش1ـ3 
1: بخ

فصل 
مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

ش ها و 
ش 2ـ3 ، 2ـ 4 و پرس

فصل 2: بخ
مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

ک شنوايی« در صفحه 
فصل 3: از »ادرا

ش 3ـ7، صفحه 86 تا 88 
73 تا سر بخ

ث؛ »سراب« و »پاشندگی نور« و 
مباح

ش ها و مسئله های مرتبط با آن در 
پرس

انتهای فصل
و 

ش ها 
و پرس

4ـ4 
ش 

4: بخ
فصل 

مسئله های مرتبط با آنها در انتهای فصل

ش 
آموز

و بررسي 
محتواي 
كتاب )3(

ترجيح و توصيه بر آموزش آنالين تعاملي و هم زمان است. )4(

بارگذاري و ارائۀ فيلم هاي آموزشي درس به درس هر كتاب با هماهنگي گروه علوم پايۀ دفتر )5(

ارتقاي شبكۀ شاد در جهت ايجاد بستر مناسب براي آموزش تعاملي و همزمان

آموزش درس به درس تمامي فصل هاي هركتاب )6(

آموزش تكميلی، بررسي و حل تمرين ها و مسئله هاي پيشنهادي در راهنماي معلم هر كتاب )7(

پس از پايان هر بخش يك آزمون برخط )آنالين( برگزار شود. )19(
پس از پايان هر فصل، يك آزمون برخط )آنالين( برگزار شود. )8(

حضور به هنگام در كالس هاي مجازي آنالين )10(

برنامه ريزي و ارائۀ آموزش فعال و تعاملي )11(

بسترسازي و برنامه ريزي براي اجراي آموزش مجازي، نظارت كامل و دقيق بر مراحل متفاوت آموزش )12(

همراهي، نظارت، پشتيباني و حمايت از فرايند آموزش و فعاليت دانش آموز، تعامل مناسب با مدرسه. )13(

فیزیك3 / پایه دوازدهم/ریاضي فیزیك/ دوره متوسطه دوم

چهار جلسه )1(

هرجلسه 50 دقيقه )2(

و 
ش ها 

پرس
و 

ش1ـ4 
1: بخ

فصل 
مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

و 
ش ها 

و پرس
2ـ3 

ش 
2: بخ

فصل 
مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

ک شنوايی« 
فصل 3: صفحه 81 از »ادرا

ش ها و مسئله های 
تا آخر فصل و پرس

مرتبط با آن در انتهای فصل
ث 

100؛ مباح
99 و 

صفحه 
 :4

فصل 
»سراب« و »پاشندگی نور«، صفحۀ 108 
از »موج ايستاده و تشديد در لوله های 
ش ها و 

صوتی« تا آخر فصل و پرس
مسئله های مرتبط با آنها در انتهای فصل

و 
ش ها 

پرس
و 

5ـ4 
ش 

5: بخ
فل 

مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
ش ها 

ش های 6 ـ3 و 6 ـ4 و پرس
فصل 6: بخ

و مسئله های مرتبط با آنها در انتهای فصل
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مالحظات
)1( جلسه هاي آموزشي ترجيحاً در روزهاي متفاوت هفته باشد.

)2( اين زمان پيشنهادي براي هر جلسه غيرحضوري آموزش در فضاي مجازي است. با توجه به شرايط 
و امكانات در دسترس، زمان آموزش مجازي مي تواند بين 30 تا 50 دقيقه در نظر گرفته شود.

)3( اين آموزش بايد شامل بررسي مفاهيم، مثال ها، تمرين ها، آزمايش ها، فعاليت هاي عملي و تمرين هاي 
پايان هر فصل باشد.

)4( راهبرد كالس معكوس از راهبردهاي مورد استفاده و مطرح در سال هاي اخير است. اين راهبرد يكي 
از راهبردهاي توصيه شده است كه در شرايط فعلي و ضرورت اجراي غير حضوري آموزش، نقش راهگشا 
خواهد داشت؛ زيرا در اين راهبرد دانش آموز در پاسخ به يك پرسش يا مسئله از سوي معلم، آغازكنندۀ 
فرايند ياددهيـ  يادگيري است. اين راهبرد مي تواند راهبرد اصلي در آموزش فيزيك در محدوديت هاي 
اخير و آموزش نيمه حضوري باشد. در اجراي اين راهبرد ضروري است معلم منابع و محتواي مورد 
نياز را با مشخص كردن انتظارات دقيق آموزشي، در اختيار دانش آموزان قرار دهد. كتاب درسي منبع 
اصلي و ضروري براي انجام هر يك از فعاليت هاي يادگيري است كه معلم در قالب مسئله يا پرسش 
طرح مي كند. هم چنين الزم است دانش آموزان به فعاليت هايي مانند تهيۀ نقشۀ مفهومي  از مفاهيم 
درس وخالصه سازي آنها تشويق وبراي انجام آنها راهنمايي شوند تا بهتر بتوانند فرايند يادگيري خود 
را مديريت كنند. در بخش هاي آموزش غيرحضوري ضروري است معلم با برنامه ريزي دقيق و استفاده 
از راهبرد كالس معكوس، ضمن طراحي و اجراي فعاليت هاي مناسب براي هدايت فرايند يادگيري، بر 

فعاليت هاي دانش آموزان نظارت داشته باشد.
)5( در اين فيلم ها ضمن آموزش مفاهيم هر درس، بايد به انجام آزمايش ها و بررسي تمرين ها و مسئله هاي 
كتاب نيز توجه شود. هم چنين معرفي و بارگذاري محتواي هاي توليد شدۀ مناسب و پشتيباني كننده 

دروس كه مورد تأييد گروه علوم پايۀ دفتر تأليف است.
)6( توسط دبيران با تجربه با هماهنگي گروه علوم پايۀ دفتر تأليف و دبيرخانۀ راهبري درس فيزيك

)7( توسط دبيران باتجربه با هماهنگي گروه آموزشي فيزيك استان
)8( در صورت نبود شرايط و امكانات، آزمون پاياني هر فصل مي تواند به طور آفالين باشد.

)9( با توجه به امكانات در اختيار معلم، يك آزمون آفالين برگزار شود. در حين آموزش هر درس نيز 
فعاليت هاي گروهي و فردي براي دانش آموزان طراحي شود تا نتيجه و كيفيت فعاليت هاي ارسال شده 
بتواند معياري براي ارزش يابی مستمر دانش آموزان باشد. دانش آموزان با هماهنگي معلم و معاونت 
فناوري مدرسه، مي توانند فعاليت هاي گروهي را به صورت تشكيل گروه هاي چهار تا پنج نفره در شبكۀ 

شاد يا پيام رسان هاي ديگر مانند واتس آپ انجام دهند و نتيجه را براي معلم ارسال كنند.
)10( حضور به موقع، مشاركت جدی و فعال، ارائه به موقع تكاليف آموزشی، ارائۀ بازخورد از فعاليت ها 
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و تكاليفی كه انجام داده است. استفادۀ هدفمند و برنامه ريزی شده از زمان، احساس مسئوليت در 
پيروی از قوانين كالس مجازی.

)11( برنامه ريزی و ارائۀ فعال آموزش، طراحی تكاليف رشددهنده و در جهت تعميق يادگيری، تقويت 
نقش راهبری معلم در فرايند آموزش، نظارت و تعامل با دانش آموز، والدين و مدير، بررسی تكاليف و 

ارائه بازخورد به دانش آموزان و خانواده از طريق مدرسه
)12( بسترسازی و برنامه ريزی برای اجرای آموزش مجازی، نظارت كامل و دقيق بر مراحل متفاوت 
آموزش، برقراری ارتباط مستمر با معلمان، دانش آموزان و خانواده ها به منظور افزايش بازدهی آموزش 

و رفع مشكالت، پايش مستمر حضور
)13( همراهی، نظارت، پشتيبانی و حمايت از فرايند آموزش و فعاليت دانش آموز، تعامل مناسب با مدرسه.



راهنمای معلم دروس شیمی
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دوره/شاخه/پایه/درس

ش
زمان آموز

محتوا
راهبردهای یاددهیـ  یادگیری

رسانه های آموزشی
شیوه های 
ارزشیابی

مخاطبان برنامه

سه
جل

ت
ساع

مطالعه آزاد
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
رسانه های پ

حضوری/
غیرحضوری

offl )بیرون 
ine

ط(
خ

ط(
online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده

فضای مجازی
تلویزیون

شبکه رشد

شبکه شاد

سراسری

استانی

شیمی )1( /رشته علوم تجربی و ریاضی /دوره متوسطه دوم نظری

در هفته سه جلسه 

هر جلسه براساس زمان مصوب 50 دقيقه در نظر گرفته شود .

نور  از  4ـ  ص  تا  فصل  آغاز  از  اول:  فصل 
كليد شناخت جهان تا ص 21ـ تمرين های 

دوره ای

فصل اول: پايداری اتمـ  طبقه بندی عنصر ها 
ص  بينديشيم  باهم  ـ  اتمی عنصرها  جرم  ـ 
15- مفهوم عدد اووكادرو- پيوند با رياضی ـ 
نشر نور و طيف نشری ـ ساختار اتم ـ توزيع 

الكترون ها ـ آرايش الكترونی تا ص 41

با به  كارگيری محتوای الكترونيكی و روش هاي متفاوت به منظور آموزش فعال، مانند آموزش معكوس، كاوشگري، حل مسئله و ... 

تهيه و تدارک آرشيو محتوای الكترونيكی )فيلم، انيميشن، نرم افزارها و ....( به تفكيك فصل ها و سرفصل های كتاب و فيلم تدريس هاي 
برتر معلمان

ايجاد بستر مناسب و زمان بندی شده و تدارک ارتباط مجازي مطمئن و رايگان براي بارگذاري فايل هاي معلمان و دانش آموزان با كيفيت 
و سرعت مناسب

پخش فيلم مناسب از تدريس معلمان برتر كشور براساس فصل ها و سرفصل های كتاب و ارائه نمونه سؤاالت مناسب ارزش يابی و برنامه 
پاسخ گويي به سؤاالت علمي متداول دانش آموزان با هماهنگي دبيرخانه كشوري شيمی و كارشناسان شيمی دفتر تأليف 

از فعاليت هاي كتاب شيمی براي رفع اشكاالت علمي و  برنامه پشتيبانی  ارائه  تلويزيون سراسری در زمان هاي،  پخش فيلم هاي آموزش 
آموزش روند خوانش به دانش آموزان با هماهنگي گروه آموزشي استان و دبيرخانه كشوري شيمی 

انجام تكاليف، پاسخ به پرسش ها، مسائل، انجام فعاليت هاي واگذارشده، تعريف پروژه های ساده و كوچك.
استفاده از بسترهای ارزشيابی غيرحضوری و آزمونك های برخط با پرسش های متفاوت، اما هم ارز*.

تعامل بامعلم )حضوري و غيرحضوري( انجام فعاليت ها، حل تمرين ها و پرسش ها با استفاده از ظرفيت هاي ايجاد شده در آموزش از راه دور

به  بازخورد  وارائه  تكاليف  مجازي  يا  حضوري  بررسي  مدير،  و  والدين  دانش آموز،  با  تعامل  و  نظارت  آموزش،  فعال  ارائه  برنامه ريزي، 
خانواده  و  مدير  به  اطالع رساني  و  دانش آموزان 

نظارت، هماهنگی الزم با معاونت آموزشی و فناوری، تعامل با معلم و دانش آموز، خانواده و ايجاد امكان تعامل مجازي و حضوري آنها و 
ارائه راهنمايي هاي الزم. آموزش معلمان 

ايجاد فضای مناسب آموزشی، نظارت، تعامل مناسب با مدرسه، معلم و تهيه امكانات الزم براي ارتباط غيرحضوري تا حد امكان، طرح معلم يار مدرسه*

معجونی  هوا  ـ  فصل  آغاز  دوم:  فصل 
ارزشمند ـ پيوند با صنعت ص 51- اكسيژن 
ـ  نماها  تار  ميان  در  ـ  واكنش پذير  گازی 
با  پيوند  ـ  نافلزی  و  فلزی  اكسيدها  رفتار 
می آوريم  هوا  سر  بر  چه  ـ   60 زندگی ص 
تا ص 73-  توسعه پايدار ـ توليد آمونياک 

فصل پايان  تا 

فصل دوم: با هم بينديشيم ص 47و 50- 
فراوده ها   - نافلز  و  فلز  با  اكسيژن  تركيب 
پايستگی  قانون  ـ  كنيد  كاوش  ـ  سوختن 
جرم ـ موازنه كردن ـ اثر گلخانه ای ـ اوزون 
دگر شكلی ازاكسيژن ـ رفتار گازها ـ از هر 

چقدر؟ گاز 

فصل سوم: آب آهنگ زندگی تا ص 89 
ـ پيوند با صنعت 97- رفتار مولكول ها در 
ميدان الكتريكی ـ آب و ديگر حالل ها ـ 
ردپای  110و115ـ  ص  زندگی  با  پيوند 

آب در زندگی تا ص 122

همراهان  ـ  كنيدها  كاوش  سوم:  فصل 
ناپيدای آب ـ محلول و مقدار حل شونده- 
قسمت در ميليون تا ص 97- غلطت موالر 
ـ  آب  مولكولی  بين  نيروی  تا ص 103- 
ـ  ازحالل  فراتر  آب  ـ  هيدورژنی  پيوند 

گازها انحالل  ـ  انحالل  فرايند 
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زمان آموز
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راهبردهای یاددهیـ  یادگیری

رسانه های آموزشی
شیوه های ارزشیابی
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رسانه های پ
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شبکه شاد
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شیمی )2( /رشته علوم تجربی و ریاضی /دوره متوسطه دوم نظری

در هفته سه جلسه 

هر جلسه براساس زمان مصوب 50 دقيقه در نظر گرفته شود .

فصل اول از آغاز فصل تا خود را بيازماييد 
ص 7ـ پيوند با صنعت ص 17 و ص 25 و 
ص 48ـ عنصرها به چه شكلی در طبيعت 
يافت می شوند ـ جريان بين محيط زيست 
ـ  شگفت انگيز  هديه ای  نفت  ـ  جامعه  و 

نفت و اثر ان بر اقتصاد

باهم بينديشيم ص 8  ـ رفتار عنصرها وشعاع 
اتمی ـ دنيای رنگی عنصرها دسته dـ كاوش 
1و 2ـ باهم بينديشيم ص 30ـ دنياواقعی 
واكنش ها ـ پيوند با رياضی ـ كربن، اساس 
ـ  الكان ها  هيدروكربن ها ـ  استخوان بندی 
ـ  الكين ها  ـ  الكن ها  ـ  الكان ها  نام گذاری 

حلقوی هيدركربن ها 

با به  كارگيری محتوای الكترونيكی و روش هاي متفاوت به منظور آموزش فعال، مانند آموزش معكوس، كاوشگري، حل مسئله و ... 

تهيه و تدارک آرشيو محتوای الكترونيكی )فيلم، انيميشن، نرم افزارها و ....( به تفكيك فصل ها و سرفصل های كتاب و فيلم تدريس هاي برتر معلمان

ايجاد بستر مناسب و زمان بندی شده و تدارک ارتباط مجازي مطمئن و رايگان براي بارگذاري فايل هاي معلمان و دانش آموزان با كيفيت و سرعت مناسب

پخش فيلم مناسب از تدريس معلمان برتر كشور براساس فصل ها و سرفصل های كتاب و ارائه نمونه سؤاالت مناسب ارزش يابی و برنامه 
تأليف  با هماهنگي دبيرخانه كشوري شيمی و كارشناسان شيمی دفتر  پاسخ گويي به سؤاالت علمي متداول دانش آموزان 

پخش فيلم هاي آموزش تلويزيون سراسری در زمان هاي، ارائه برنامه پشتيبانی از فعاليت هاي كتاب شيمی براي رفع اشكاالت علمي و آموزش 
روند خوانش به دانش آموزان با هماهنگي گروه آموزشي استان و دبيرخانه كشوري شيمی 

انجام تكاليف، پاسخ به پرسش ها، مسائل، انجام فعاليت هاي واگذارشده، تعريف پروژه های ساده و كوچك.
استفاده از بسترهای ارزشيابی غيرحضوری و آزمونك های برخط با پرسش های متفاوت، اما هم ارز*.

تعامل بامعلم )حضوري و غيرحضوري( انجام فعاليت ها، حل تمرين ها و پرسش ها با استفاده از ظرفيت هاي ايجاد شده در آموزش از راه دور

برنامه ريزي، ارائه فعال آموزش، نظارت و تعامل با دانش آموز، والدين و مدير، بررسي حضوري يا مجازي تكاليف وارائه بازخورد به دانش آموزان 
و اطالع رساني به مدير و خانواده 

نظارت، هماهنگی الزم با معاونت آموزشی و فناوری، تعامل با معلم و دانش آموز، خانواده و ايجاد امكان تعامل مجازي و حضوري آنها و ارائه 
راهنمايي هاي الزم. آموزش معلمان 

ايجاد فضای مناسب آموزشی، نظارت، تعامل مناسب با مدرسه، معلم و تهيه امكانات الزم براي ارتباط غيرحضوري تا حد امكان، طرح معلم يار مدرسه*

فصل دومآغاز فصل ـ خود را بيازماييد ص 52 ـ 
غذا ماده و انرژیـ  پيوند با صنعت ص 62ـ غذای 
خواركی های  83  ـ  ص  تا  واكنش  آهنگ  سالم 
طبيعی رنگين بازدارنده هاـ  غذا، پسماند و ردپای 

آن ـ تمرين ها دوره ای

فصل دوم :كاوش كنيد ص 53  ـ دمای يك ماده 
از چه خبر می دهد ـ تفاوت دما و گرما ـ جاری 
واكنش های  در  گرمای  ـ  گرمايی  انرژی  شدن 
شيميايی ـ مفهوم انتالپی ـ آنتالپی پيوند وتعيين 
HΔ واكنش ـ پيوند بازندگی ـ آنتالپی سوختن 
هس(- )قانون  واكنش  گرمای  پذيری  جمع  ـ 

سرعت واكنش از ديدگاه كمی – سرعت متوسط 
و شيب نمودار - سرعت واكنش

102ـ  ص  تا  فصل  آغاز  از  سوم:  فصل 
پليمرهای  105ـ  ص  زندگی  با  پيوند 
تا  سبز  پليمر  ـ  تخريب پذير  و  ماندگار 

فصل پايان 

با  پيوند  ـ  شدن  پليمری  سوم:  فصل 
صنعت ـ پلی استرها ـ الكل ها و اسيدها ـ 

پلی آميدها ـ  شدن  استری  واكنش 
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شیمی )3( /رشته علوم تجربی و ریاضی /دوره متوسطه دوم نظری

در هفته سه جلسه 

هر جلسه براساس زمان مصوب 50 دقيقه در نظر گرفته شود .

فصل اول: از آغاز فصل تا ص 5 و در 
جديد  پاک كننده های  جست وجوی 
پاک كننده های  ـ  با صنعت  پيوند  ـ 
تا   31 ص  از  13ـ  ص  تا  خورنده 

فصل پايان 

 5 ص  بينديشيم  باهم  اول:  فصل 
و  اسيدها   -8 ص  كنيد  كاوش  ـ 
بازها - ثابت تعادل و قدرت اسيدی 
 -.. با  محلول هايی  بازهای،   pH ـ 
عمل  چگونه  خورنده  شوينده های 

كنند می 

با به  كارگيری محتوای الكترونيكی و روش هاي متفاوت به منظور آموزش فعال، مانند آموزش معكوس، كاوشگري، حل مسئله و ... 

تهيه و تدارک آرشيو محتوای الكترونيكی )فيلم، انيميشن، نرم افزارها و ....( به تفكيك فصل ها و سرفصل های كتاب و فيلم تدريس هاي برتر معلمان

ايجاد بستر مناسب و زمان بندی شده و تدارک ارتباط مجازي مطمئن و رايگان براي بارگذاري فايل هاي معلمان و دانش آموزان با كيفيت و سرعت 
مناسب

پخش فيلم مناسب از تدريس معلمان برتر كشور براساس فصل ها و سرفصل های كتاب و ارائه نمونه سؤاالت مناسب ارزش يابی و برنامه پاسخ گويي به 
سؤاالت علمي متداول دانش آموزان با هماهنگي دبيرخانه كشوري شيمی و كارشناسان شيمی دفتر تأليف 

پخش فيلم هاي آموزش تلويزيون سراسری در زمان هاي، ارائه برنامه پشتيبانی از فعاليت هاي كتاب شيمی براي رفع اشكاالت علمي و آموزش روند 
خوانش به دانش آموزان با هماهنگي گروه آموزشي استان و دبيرخانه كشوري شيمی 

انجام تكاليف، پاسخ به پرسش ها، مسائل، انجام فعاليت هاي واگذارشده، تعريف پروژه های ساده و كوچك.
استفاده از بسترهای ارزشيابی غيرحضوری و آزمونك های برخط با پرسش های متفاوت، اما هم ارز*.

تعامل بامعلم )حضوري و غيرحضوري( انجام فعاليت ها، حل تمرين ها و پرسش ها با استفاده از ظرفيت هاي ايجاد شده در آموزش از راه دور

و  به دانش آموزان  بازخورد  وارائه  تكاليف  يا مجازي  بررسي حضوري  والدين و مدير،  با دانش آموز،  تعامل  و  نظارت  فعال آموزش،  ارائه  برنامه ريزي، 
و خانواده  مدير  به  اطالع رساني 

ارائه  و  آنها  حضوري  و  مجازي  تعامل  امكان  ايجاد  و  خانواده  دانش آموز،  و  معلم  با  تعامل  فناوری،  و  آموزشی  معاونت  با  الزم  هماهنگی  نظارت، 
معلمان  آموزش  الزم.  راهنمايي هاي 

ايجاد فضای مناسب آموزشی، نظارت، تعامل مناسب با مدرسه، معلم و تهيه امكانات الزم براي ارتباط غيرحضوري تا حد امكان، طرح معلم يار مدرسه*

تا  فصل   آغاز  از  دوم:  فصل 
و   49 زندگی ص  با  پيوند  ص39ـ 
تا  با صنعت ص 58  ص 52-پيوند 

فصل پايان 

سفر  با  واكنش  انجام  دوم:  فصل 
الكترون ـ جاری شدن انرزی با سفر 
الكترون ـ واكنش شيميايی با سفر 
الكترون ـ با هم بينديشيم ص 52 

ـ خوردگی برقكافت 

تا  فصل  آغاز  از  سوم:  فصل 
ساده  يخی  سازه های   -67 ص 
با  پيوند   -73 ص  تا  زودگداز  و 
بينديشيم  باهم  ـ  زندگی ص83 

فصل پايان  تا   82 ص 

و  زيبا  سيليس  سوم:  فصل 
ماندگار ـ گرافن رفتار مولكول ها 
هنرنمايی  ـ  الكترون  توزيع  و 

يون ها منظم  چينش  ـ  شاره 

فعال سازی  انرژی  چهارم:   فصل 
تا ص 100- آمونياک و بهره وری 
گروه  ـ  تا ص 108  كشاورزی  در 
تا ص 116 كليد سنتز ها-  عاملی 

فصل چهارم: از آغاز فصل تا ص 
شيميايی  فناروی های  ارزش   -94
بازيافت   117 از ص  111ـ  تا ص 

تا آخر فصل  PET
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1( مطالعه آزاد: بخش هايي از محتواست كه با هدايت معلم از طريق فعاليت ها و تكاليف از پيش تعيين شده، 
به روش خوديادگيري، محقق مي شود. 

2( آموزش غیرحضوری: با حضور معلم و همه دانش آموزان به صورت برخط )آنالين( برگزارمي شود. 
از اساسی ترين نيازهای آموزش الكترونيكی وجود محتوا است،كه از pdf كتاب شروع شده تا سطوح 
باالتر نرم افزارهای تخصصی ادامه می يابد، در اين زمينه سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي برای 
بهره مندی معلمان انواع متنوعی از محتواهای مورد نياز مثل پاورپوينت، داده نما، فيلم، عكس، نرم افزار 
و ...... در سايت قرار داده است، كه معلمان محترم می توانند با انتخاب و تهيه محتوای مناسب و جذاب 

فراگيران را درگير و به آموزش الكترونيكی عالقه مند نمايند.
3( بسترهای فناوری ارزشيابی برخط )آنالين(: تاحدی در دسترس هستند نرم افزارهای مختلف و رايگانی 
وجود دارند كه قابليت های همچون: پشتيبانی از زبان فارسی، امكان طراحی انواع سؤاالت،گروه بندی 
آزمون دهندگان، امكان توزيع تصادفی سؤاالت، امكان زمان بندی انفرای سؤاالت، قابليت بارگذاری 
پاسخ ها، امكان استخراج انواع گزارش ها و ... را دارند كه نه تنها امكان تقلب را كاهش می دهند بلكه در 

ارزيابی عملكرد فراگيران، معلم را ياری می كنند.
4( برای افزايش كيفيت آموزش الكترونيكی درصورت امكان در مدرسه يا در منطقه آموزشي، دبيران 
يك پايه با همكاري يكديگر محتوای الكترونيكی مناسب در راستای هم افزايی تجربيات، براي آموزش 

مفاهيم كتاب و نيز تهيه سؤاالت مناسب به كار گيرند و در اختيار يكديگر قرار دهند.
5( فعاليت هاي آزمايشگاهي و عملي در صورت رعايت همه پروتكل های بهداشتي، امكان پذير است. براي 

جبران اين كاستي از نمايش اجراي آزمايش، فيلم  و يا آزمايشگاه مجازي استفاده شود.
٦( استفاده از پتانسیل خانواده : مديران مدارس می توانند با ايجاد تعامل مناسب بين خانواده ها و 
معلم، از پتانسيل خانواده ها برای پيشبرد اهداف كالس غيرحضوری بهره گيرند، در اين زمينه با آموزش 
خانواده ها و انتخاب يكی از اعضای توانمند خانواده )پدر، مادر، برادر و خواهر و ...( به عنوان معلم يار خانواده  

به اجرای برنامه های درسی دانش آموز نظارت داشته و بر فعاليت های غيرحضوری وی اهتمام ورزد. 
توسعه آموزش غيرحضوري در برنامه آموزش تركيبي، باهدف افزايش توان تعاملي و اثرگذاري بيشتر بر 

يادگيري دانش آموز نياز به هماهنگی موارد زير دارد تا فرايند آموزش بهبود يابد.

1ـ دانش آموز:
دانش آموزان عناصر اصلی آموزش الكترونيكی هستند و بايستی در موارد زير كوشا باشند:

ـ داشتن برنامه منظم در ورود به كالس؛ 
ـ مشاركت در امر تدريس و همكاري با معلم در انجام پروزه هاي آموزشی؛ 

ـ تسلط به نرم افزار آموزشی و به روز رساني اطاعات؛
ـ آمادگی كامل برای حضور در كالس و انجام تكاليف؛
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و به طور كلي نقش يك مخاطب مناسب را در جهت يادگيري مؤثر ايفا كنند.

2ـ خانواده:
اوليا در آماده سازی امكانات الزم برای دانش آموزان، نظارت بر فعاليت های غيرحضوري دانش آموز و 
اهتمام آنان به برنامه درسی ارائه شده توسط مدرسه مشاركت كنند. اين فعاليت را با اجرای طرح 
معلم يار در خانه مي توان پررنگ تر كرد. يكي از اعضاي خانواده به عنوان همكار معلم در خانه معرفي 

می شود و فعاليت هاي نظارتي حضوري معلم را ايفا مي كند.

3ـ معلم )دبیر(: 
برای افزايش كيفيت آموزش الكترونيكی درصورت امكان در مدرسه يا در منطقه آموزشی، دبيران يك 
پايه با همكاری يكديگرمحتوای الكترونيكی مناسب در راستای هم افزايی تجربيات، برای آموزش مفاهيم 

كتاب و نيز تهيه سؤاالت مناسب به كار گيرند و در اختيار يكديگر قرار دهند.
تسلّط معلم  در استفاده از امكانات يك نرم افزار در كيفيت تدريس معلم مؤثر خواهد بود. توانايی هايی از 
قبيل به دست آوردن و به كارگيری محتوای مناسب. استخراج مطالب، استفاده از فيلم ها )برش ها(، دست ورزی 
با آزمايشگاه مجازی، گسترش انجام آزمايش ساده در منزل برای جبران كاستی های دوری از از محيط 
آموزش حضوری، كم كردن حجم فايل ها، عكس گرفتن از )دسكتاپ( و ويرايش فيلم در آموزش های 
غيرحضوری مهم هستند. در زمينه تهيه محتوای الكترونيكی می توانيد به سايت دفتر تأليف كتاب های 
درسی، مراجعه نماييد؛ در بخش گروه درسی شيمی، انواع متنّوعی از محتواهای علمی موردنياز، مانند 

فيلم، عكس، نرم افزار و ... تدارک ديده شده است.
هم چنين استفاده از نرم افزارهای خاص يك موضوع )سخت افزارها آزمايشگاهی ريموت لب( برای ايجاد 
محيط تعاملی از اهميت خاصی در تدريس برخط )آنالين( برخوردار است؛ البته نبايد در ميان انبوهی از 
نرم افزارها سردرگم شد بلكه با اعتماد به نفس. نحوۀ اداره، تدريس و مهارت های اوليه خود را با به روزرسانی 
اطالعات، بهينه كرد و توسعه داد. شناخت ابزارهای مناسب برای ارزش يابی بسيار اهميت دارد و با 
استفاده از ابزار مناسب درصد قابل توّجهی از قابليت های ارزش يابی حضوری را می توان به دست آورد.

4ـ مدیر مدرسه:
مديران مدارس می توانند با ايجاد تعامل مناسب بين خانواده ها و معلم، از پتانسيل خانواده ها برای 
پيشبرد اهداف كالس مجازی بهره گيرند، در اين زمينه با آموزش خانواده ها و انتخاب يكی از اعضای 
توانمند خانواده )پدر، مادر، برادر و خواهر و ...( به عنوان معلم يار، خانواده به اجرای برنامه های درسی 

دانش آموز نظارت داشته و بر فعاليت های مجازی وی اهتمام ورزد. 
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
معاونت برنامه ریزی درسی و تولید بسته های تربیت و یادگیری
دفتر  برنامه ریزی  درسی  و  تولید بسته های تربیت و یادگیری

آموزش عمومی و متوسطه نظری

نيروی انسانی از مهم ترين بخش های آموزش الكترونيكی است كه بايد مديران به آن اعتقاد داشته و به 
آموزش نيروهای انسانی بپردازند و هم چنين بر اجرای آن نظارت داشته باشند.

آموزش غيرحضوری با ويژگی هايی از جمله آموزش برای همه، زمينه ساز توسعه و پايدار. تحقق عدالت 
اجتماعی در نظام آموزشی مدرسه است. مطابق استانداردها هر 20 دقيقه محتوای الكترونيكی معادل 
يكساعت آموزش حضوری است لذا بايد در برنامه ريزی و توليد محتوا به مديريت زمان توجه شود كه 
خستگی نياورد و تنوع داشته باشد و از يكدستی به دور باشد. از لحاظ جسمانی يك جا نشستن و نگاه كردن 

به صفحۀ نمايش )مانيتور( مشكالتی ايجاد می كند كه با محتوای تعاملی می توان آن را كاهش داد.
از مهم ترين وظايف كادر مديريتی مداری موفق می توان به موارد زير اشاده كرد.

فراهم كردن 
نرم افزار مناسب 
آموزش مجازی

فراهم كردن 
زيرساخت های 

الزم

رهبری مدرسه 
برای اجرای منظم 

برنامه درسی
آموزش افراد

مدرسه:
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معاونت برنامه ریزی درسی و تولید بسته های تربیت و یادگیری
دفتر  برنامه ریزی  درسی  و  تولید بسته های تربیت و یادگیری

آموزش عمومی و متوسطه نظری

راهنماي معلم دروس زیست شناسی
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دوره/شاخه/پایه/درس

ش
زمان آموز

محتوا
راهبردهای یاددهیـ  یادگیری

رسانه های آموزشی
شیوه های ارزشیابی

مخاطبان برنامه

سه
جل

ت
ساع

مطالعه آزاد
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
رسانه های پ

حضوری/غیرحضوری
ط(

offl )بیرون خ
ine

ط(
online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده
فضای مجازی

تلویزیون

شبکه رشد

شبکه شاد

سراسری

استانی

زیست شناسي1 رشته علوم تجربی دوره متوسطه دوم نظری

سه جلسه در هفته

هر جلسه 50 دقيقه

ت شناسي در 
فصل اول: از زيس

ت انسان تا آخر گفتار1.
خدم

فصل دوم: گفتار.3

ت هاي 
فصل سوم: از ظرفي

تنفسي تا آخر گفتار2.

فصل چهارم: از تنظيم دستگاه 
ش خون تا آخر گفتار 2، 

گرد
گفتار4.

فصل پنجم: از تخليه ادرار تا 
آخر گفتار 2.

فصل ششم: از تركيبات ديگر 
در گياهان تا آخر گفتار 1، از 
ش با محيط تا آخر فصل.

ساز

ک 
فصل هفتم: از بهبود خا

ش هاي 
، از رو تا آخر گفتار 1

ت آوردن مواد 
ديگر به دس

غذايي در گياهان تا آخر 
گفتار 2.

باقي مانده 
محتوا ي هر 

فصل

به كارگيري روش هاي متفاوت به منظور آموزش فعال، مانند آموزش معكوس، كاوشگري، حل مسئله و...

به كارگيري روش هاي متفاوت به منظور آموزش فعال، مانند آموزش معكوس، كاوشگري، حل مسئله و...

انيميشن هاي مناسب آموزشي به تفكيك فصل هاي كتاب، ارئه الگوهاي تدريس غيرحضوری زيست شناسی و فيلم  ايجاد آرشيو فيلم ها و 
تدريس برتر معلمان، بارگذاري فيلم دوره هاي آموزش الكترونيكي معلمان، آموزش نرم افزارهاي كاربردي در آموزش غيرحضوری زيست شناسی.

فيلم هاي آموزش مبتني بر برنامه درسي كه به طور فعال، برانگيزاننده، منظم و مطابق با بودجه بندي ارائه شود. ارائه برنامه هاي جمع بندي 
شامل پاسخ به پرسش هاي دانش آموزان و رفع اشكال.ارائه فيلم هاي علمي پشتيبان .

استفاده از ظرفيت شبكه هاي استاني براي آموزش هماهنگ در استان در هماهنگي با گروه آموزش زيست شناسی استان، تكرار فيلم هاي 
آموزشي تلويزيون ملي.ارئه فيلم هاي آموزشي پشتيبان از فعاليت هاي درسي و جلسات رفع اشكال

فعاليت هاي واگذار شده،...(، ميزان  انجام  به پرسش ها، مسائل،  پاسخ  تكاليف،  )انجام  فعاليت هاي دانش آموزان شامل  از  ارزشيابي مستمر 
 . دانش آموزان  مشاركت 

ارزشيابي هاي پاياني شامل نمونه  سؤال هاي متفاوت.

حضور به موقع، مشاركت جدي و فعال، ارائه به موقع تكاليف آموزشي، ارائه بازخورد از فعاليت ها و تكاليفي كه انجام داده است. استفاده 
هدفمند و برنامه ريزي شده از زمان، احساس مسئوليت در پيروي از قوانين كالس غيرحضوری.

برنامه ريزي و ارائۀ فعال آموزش، طراحي تكاليف رشد دهنده و در راستاي تعميق يادگيري، تقويت نقش راهبري معلم در فرايندآموزش، 
نظارت و تعامل با دانش آموز، والدين و مدير، بررسي تكاليف و ارائه بازخورد به دانش آموزان و خانواده از طريق مدرسه

بسترسازي و برنامه ريزي براي اجراي آموزش مجازي، نظارت كامل و دقيق بر مراحل متفاوت آموزش، برقراري ارتباط مستمر با معلمان، 
دانش آموزان و خانواده ها به منظور افزايش بازدهي آموزش و رفع مشكالت، پايش مستمر حضور دانش آموزان.طراحي وب سايت مدرسه براي 

پشتيباني از آموزش غيرحضوری. 

همراهي، نظارت، پشتيباني و حمايت از فرايندآموزش و فعاليت دانش آموز، تعامل مناسب با مدرسه.
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
معاونت برنامه ریزی درسی و تولید بسته های تربیت و یادگیری
دفتر  برنامه ریزی  درسی  و  تولید بسته های تربیت و یادگیری

آموزش عمومی و متوسطه نظری

دوره/شاخه/پایه/درس

ش
زمان آموز

محتوا
راهبردهای یاددهیـ  یادگیری

رسانه های آموزشی
شیوه های ارزشیابی

مخاطبان برنامه

سه
جل

ت
ساع

مطالعه آزاد
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
های پ رسانه 

حضوری/غیرحضوری
ط(

offl )بیرون خ
ine

ط(
online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده

فضای مجازی
تلویزیون

شبکه رشد

شبکه شاد

سراسری

استانی

زیست شناسي 2 رشته علوم تجربی دوره متوسطه دوم نظری

سه جلسه در هفته

هر جلسه 50 دقيقه

فصل 1: از اعتياد تا سر نخاع

فصل 2: از بيماري هاي چشم تا 
سر شنوايي و تعادل

ب 
فصل 3: از تشكيل و تخري

استخوان تا سر مفصل، انواع 
ت ماهيچه اي تا 

ياخته هاي باف
ت در جانوران.

سر حرك

فصل4: از ساير غدددرون ريز 
تاآخر فصل.

فصل 5 : از ايدز ، نگاهي 
دقيق تر به ايمني اختصاصي تا 

آخر فصل.

ص و درمان 
فصل6: : از تشخي

سرطان تا آخر گفتار 2

فصل 7: از صوت نگاري تا 
ت 

آخر گفتار3، تغذيه و حفاظ
جنين تا آخر گفتار 4.

ص يافته ها 
 فصل 8:. از تخص

تا آخرگفتار1، ميوه هاي بدون 
دانه از گفتار3

فصل 9:  از دفاع شيميايي تا 
آخر فصل.

باقي مانده 
محتوا ي هر 

فصل

به كارگيري روش هاي متفاوت به منظور آموزش فعال، مانند آموزش معكوس، كاوشگري، حل مسئله و...

به كارگيري روش هاي متفاوت به منظور آموزش فعال، مانند آموزش معكوس، كاوشگري، حل مسئله و...

ايجاد آرشيو فيلم ها و انيميشن هاي مناسب آموزشي به تفكيك فصل هاي كتاب، ارئه الگوهاي تدريس غيرحضوری زيست شناسی و فيلم تدريس 
برتر معلمان، بارگذاري فيلم دوره هاي آموزش الكترونيكي معلمان، آموزش نرم افزارهاي كاربردي در آموزش غيرحضوری زيست شناسی.

فيلم هاي آموزش مبتني بر برنامه درسي كه به طور فعال، برانگيزاننده، منظم و مطابق با بودجه بندي ارائه شود. ارائه برنامه هاي جمع بندي 
شامل پاسخ به پرسش هاي دانش آموزان و رفع اشكال.ارائه فيلم هاي علمي پشتيبان .

استفاده از ظرفيت شبكه هاي استاني براي آموزش هماهنگ در استان در هماهنگي با گروه آموزش زيست شناسی استان، تكرار فيلم هاي 
آموزشي تلويزيون ملي. ارائه فيلم هاي آموزشي پشتيبان از فعاليت هاي درسي و جلسات رفع اشكال

ميزان  واگذار شده،...(،  فعاليت هاي  انجام  به پرسش ها، مسائل،  پاسخ  تكاليف،  )انجام  فعاليت هاي دانش آموزان شامل  از  ارزشيابي مستمر 
 . دانش آموزان  مشاركت 

ارزشيابي هاي پاياني شامل نمونه  سؤال هاي متفاوت.

حضور به موقع، مشاركت جدي و فعال، ارائه به موقع تكاليف آموزشي، ارائه بازخورد از فعاليت ها و تكاليفي كه انجام داده است. استفاده 
هدفمند و برنامه ريزي شده از زمان، احساس مسئوليت در پيروي از قوانين كالس غيرحضوری.

برنامه ريزي و ارائۀ فعال آموزش، طراحي تكاليف رشد دهنده و در راستاي تعميق يادگيري، تقويت نقش راهبري معلم در فرايندآموزش، 
نظارت و تعامل با دانش آموز، والدين و مدير، بررسي تكاليف و ارائه بازخورد به دانش آموزان و خانواده از طريق مدرسه

بسترسازي و برنامه ريزي براي اجراي آموزش مجازي، نظارت كامل و دقيق بر مراحل متفاوت آموزش، برقراري ارتباط مستمر با معلمان، 
دانش آموزان و خانواده ها به منظور افزايش بازدهي آموزش و رفع مشكالت، پايش مستمر حضور دانش آموزان.طراحي وب سايت مدرسه براي 

پشتيباني از آموزش غيرحضوری. 

همراهي، نظارت، پشتيباني و حمايت از فرايندآموزش و فعاليت دانش آموز، تعامل مناسب با مدرسه.
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دوره/شاخه/پایه/درس

ش
زمان آموز

محتوا
راهبردهای یاددهیـ  یادگیری

رسانه های آموزشی
شیوه های ارزشیابی

مخاطبان برنامه

سه
جل

ت
ساع

مطالعه آزاد
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
رسانه های پ

حضوری/غیرحضوری
ط(

offl )بیرون خ
ine

ط(
online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده
فضای مجازی

تلویزیون

شبکه رشد

شبکه شاد

سراسری

استانی

زیست شناسي 3 رشته علوم تجربی دوره متوسطه دوم نظری

سه جلسه در هفته

هر جلسه 50 دقيقه

ف 
ش براي كش

فصل 1: از تال
سر 

دنا تا 
مولكولي 

ساختار 
سطوح 

مدل مولكولي دنا، از 
سر 

ساختاري پروتئين ها تا 
عملكرد 

ش پروتئين ها، از 
نق

آنزيم ها تا پايان 
اختصاصي 

فصل.
ك 

فصل2: از تغييرات رناي پي
ك، از محل 

تا پايان گفتار ي
ت آنها 

پروتئين سازي و سرنوش
تا پايان گفتار2.

مهار بيماري هاي 
فصل3: از 

ك تا آخر فصل.
ژنتي

گفتار3 تا 
فصل4: از ابتداي 

سرگونه زايي.
س 

تنف
تنظيم 

از 
فصل5: 

اقتصادي 
توليدي 

ياخته اي: 
ت بدن: 

سالم
تا آخر گفتار2، 

فصل.
آخر 

تا 
پاداكسنده ها 

فصل6: از اثر محيط بر فتوسنتز 
جانداران 

گفتار2، از 
تا آخر 

ديگر تا آخر 
فتوسنتزكننده 

فصل.
ت تا آخر 

فصل7: از مهندسي باف
گفتار 2.

فصل 8: از زندگي گروهي تا 
پايان فصل.

باقي مانده 
محتوا ي هر 

فصل

به كارگيري روش هاي متفاوت به منظور آموزش فعال، مانند آموزش معكوس، كاوشگري، حل مسئله و...

به كارگيري روش هاي متفاوت به منظور آموزش فعال، مانند آموزش معكوس، كاوشگري، حل مسئله و...

ايجاد آرشيو فيلم ها و انيميشن هاي مناسب آموزشي به تفكيك فصل هاي كتاب، ارئه الگوهاي تدريس غيرحضوری زيست شناسی و فيلم 
تدريس برتر معلمان، بارگذاري فيلم دوره هاي آموزش الكترونيكي معلمان، آموزش نرم افزارهاي كاربردي در آموزش غيرحضوری زيست شناسی.

فيلم هاي آموزش مبتني بر برنامه درسي كه به طور فعال، برانگيزاننده، منظم و مطابق با بودجه بندي ارائه شود. ارائه برنامه هاي جمع بندي 
شامل پاسخ به پرسش هاي دانش آموزان و رفع اشكال.ارائه فيلم هاي علمي پشتيبان .

استفاده از ظرفيت شبكه هاي استاني براي آموزش هماهنگ در استان در هماهنگي با گروه آموزش زيست شناسی استان، تكرار فيلم هاي 
آموزشي تلويزيون ملي.ارئه فيلم هاي آموزشي پشتيبان از فعاليت هاي درسي و جلسات رفع اشكال

ارزشيابي مستمر از فعاليت هاي دانش آموزان شامل انجام تكاليف، پاسخ به پرسش ها، مسائل، انجام فعاليت هاي واگذار شده،... ميزان مشاركت 
دانش آموزان . 

ارزشيابي هاي پاياني شامل نمونه  سؤال هاي متفاوت.

حضور به موقع، مشاركت جدي و فعال، ارائه به موقع تكاليف آموزشي، ارائه بازخورد از فعاليت ها و تكاليفي كه انجام داده است. استفاده 
هدفمند و برنامه ريزي شده از زمان، احساس مسئوليت در پيروي از قوانين كالس غيرحضوری.

برنامه ريزي و ارائۀ فعال آموزش، طراحي تكاليف رشددهنده و در راستاي تعميق يادگيري، تقويت نقش راهبري معلم در فرايند آموزش، 
نظارت و تعامل با دانش آموز، والدين و مدير، بررسي تكاليف و ارائه بازخورد به دانش آموزان و خانواده از طريق مدرسه

بسترسازي و برنامه ريزي براي اجراي آموزش مجازي، نظارت كامل و دقيق بر مراحل متفاوت آموزش، برقراري ارتباط مستمر با معلمان، 
دانش آموزان و خانواده ها به منظور افزايش بازدهي آموزش و رفع مشكالت، پايش مستمر حضور دانش آموزان.طراحي وب سايت مدرسه براي 

پشتيباني از آموزش غيرحضوری. 

همراهي، نظارت، پشتيباني و حمايت از فرايندآموزش و فعاليت دانش آموز، تعامل مناسب با مدرسه.
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آموزش عمومی و متوسطه نظری

 توصیه ها و پیشنهادات
مطالعه آزاد: بخش هايی از محتواست كه با هدايت معلم از طريق فعاليت ها و تكاليف از پيش تعيين 

شده اند كه آموزش آنها به روش خودياگيری، محقق می شود.
جلسه آموزش غیرحضوری: با حضور معلم و همه دانش آموزان به صورت آنالين برگزار می شود و در 
نتيجه ضمن آموزش مفاهيم و هدايت فرايند يادگيری؛ فرصت جمع بندی، رفع اشكال، تعيين تكاليف 
بعدی، و ارائه بازخورد، فراهم می شود. تداوم اين آموزش به صورت آفالين و از طريق ارائه فايل ها و 

محتوای موردنياز صورت می گيرد.
تكاليف بايد هدفمند باشند، پيچيده نباشد، قابليت اجرا داشته باشند، زمان مناسب برای انجام آن 
درنظر گرفته و به دانش آموز بازخورد داده شود. حجم تكاليف ارائه شده به دانش آموزان بايد با زمان 

ارائه به معلّم متناسب باشند.
 روش معکوس

يادگيری حاصل تعامل خالق، هدفمند و فعال يادگيرنده با محيط های يادگيری است. بنابراين در آموزش 
غيرحضوری نيز نبايد از آموزش فعال غفلت شود و حتماً در موارد ضروری از آزمايش ها، فعاليت های 
فكری و ايجاد انگيزه و درگير كردن دانش آموزان استفاده شود. در شرايط جديد؛ عالوه بر روش های 
تدريس پيشنهادی در كتاب راهنمای معلم، از روش آموزش معكوس نيز می توان به شكل گسترده 
استفاده كرد و اساساً طرح درس های حضوری و غيرحضوری را با اين روش، به طور هم زمان، تلفيقی 

و درهم تنيده طراحی كرد.
اين راهبرد يكی از راهبردهای توصيه شده است كه در شرايط فعلی و ضرورت اجرای غيرحضوری 
آموزش، نقشی راهگشا خواهد داشت، زيرا در اين راهبرد دانش آموز در پاسخ به يك پرسش يا مسئله 
از سوی معلم، آغازكننده فرايند ياددهیـ  يادگيری است. اين راهبرد می تواند راهبرد اصلی در آموزش 
زيست شناسی در محدوديت های اخير و آموزش های غيرحضوری و نيمه حضوری باشد. در اجرای اين 
راهبرد، ضروری است معلم منابع و محتوای موردنياز را با مشخص كردن انتظارات دقيق آموزشی، در 
اختيار دانش آموزان قرار دهد. كتاب درسی منبع اصلی و ضروری برای انجام هر يك از فعاليت های 

يادگيری است.
مراحل اجرای كالس معكوس می تواد به صورت زير باشد:

 درس و مفاهيمی را كه می خواهيد آموزش دهيد و نيز پيامدهای يادگيری را تعيين كنيد.
 با توجه به محدوديت  در تعامل با دانش آموزان در آموزش غيرحضوری و با توجه به سن آنها، مناسب 
است يك قطعه فيلم يا پويانمايی كوتاه آماده كنيد كه دربردارندۀ مفاهيمی باشد كه می خواهيد آموزش 
دهيد. محتوای درس می تواند شامل يك آزمايش، يك چالش علمیـ  اجتماعی، تصوير، يا حداقل همان 

كتاب درسی باشد. برانگيزاننده بودن و جذابيت محتوا ضروری است.
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 محتوا را برای دانش آموزان ارسال كنيد. فعاليتی كه انتظار داريد دانش آموزان انجام دهند به وضوح 
برای آنها توضيح دهيد. به آنها بگوييد كه در جلسۀ بعد به درس می پردازيد. تكاليفی برای جلسۀ بعد 

تعيين كنيد تا اطمينان يابيد، دانش اموزان فعاليت های موردانتظار را انجا داده اند. 
 به منظور تعامل بيشتر دانش آموزان با هم ديگر، كالس را به گروه های 3 يا 5 نفره تقسيم كنيد. 
هر گروه، زيرگروه كالس غيرحضوری خواهد بود. توجه داشته باشيد گروه بندی در جهت هم افزايی 
دانش آموزان و ايجاد رفاقت بين آنها باشد. فعاليت ها به صورت انفرادی، اما جمع بندی و ارائه به صورت 

گروهی و هر بار از سوی يكی از افراد گروه انجام می شود.
 در آموزش برخط از دانش آموزان بخواهيد تا يافته های خود را ارائه دهند. بخشی ديگر از زمان به 

جمع بندی و ارائه توضيحات الزم از سوی معلم اختصاص می يابد.



راهنمای معلم درس زمین شناسی
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زمین شناسي/ رشته علوم تجربی و ریاضی/یازدهم/ دوره متوسطه دوم نظری

1 جلسه در هفته

هر جلسه 50 دقيقه

20 و 21 
فصل 1: 

)علم، زندگی و ...( 
فصل 2: صفحات 23 

و 39
فصل 3: صفحات 41 و 
42  و 50 و 51 و 57 
فصل 4: صفحات 59 

و 71
فصل 5: صفحات 87 

و 86 و 73

فصل 6: صفحات 89 
و 101

صفحات 
 :7

فصل 
116 و 103 تا آخر 

ب 
كتا

فصل 1: صفحات 10 
و 20 

فصل 2: صفحات 24 
تا آخر 38

صفحات 42 
فصل 3: 

تا50  و 52 تا آخر 56
فصل 4: صفحات 60 

تا 70
فصل 5: صفحات 74 
تا آخر كاربرد داروها 

صفحه 86
فصل 6: صفحات 90 

تا آخر 100
صفحات 

 :7
فصل 

115
104 تا آخر 

به كارگيري روش هاي متفاوت به منظور آموزش فعال، مانند آموزش معكوس، كاوش گري، حل مسئله و ...

برتر  تدريس  فيلم  و  تدريس غيرحضوری زمين شناسي  الگوهاي  ارئه  تفكيك فصل هاي كتاب،  به  آموزشي  انيميشن هاي مناسب  و  فيلم ها  ايجادآرشيو 
زمين شناسي. غيرحضوری  آموزش  در  كاربردي  نرم افزارهاي  آموزش  معلمان،  الكترونيكي  آموزش  دوره هاي  فيلم  بارگذاري  معلمان، 

ارتقاي شبكۀ شاد در راستاي ايجاد بستر مناسب تعاملي و فعال، امكان بارگذاري و به اشتراک گذاشتن فايل هاي معلمان و دانش آموزان، امكان استفادۀ 
آنالين و آفالين، دسترسي رايگان براي همه 

فيلم هاي آموزش مبتني بر برنامه درسي كه به طور فعال، برانگيزاننده، منظم و مطابق با بودجه بندي ارائۀ شود. ارائه برنامه هاي جمع بندي شامل پاسخ به 
پرسش هاي دانش آموزان و رفع اشكال، ارائۀ فيلم هاي علمي پشتيبان .

استفاده از ظرفيت شبكه هاي استاني براي آموزش هماهنگ در استان در هماهنگي با گروه آموزش زمين شناسي استان، تكرار فيلم هاي آموزشي تلويزيون 
ملي.ارائۀ فيلم هاي آموزشي پشتيبان از فعاليت هاي درسي و جلسات رفع اشكال

مشاركت  ميزان  واگذارشده،...(،  فعاليت هاي  انجام  مسائل،  پرسش ها،  به  پاسخ  تكاليف،  )انجام  شامل  دانش آموزان  فعاليت هاي  از  مستمر  ارزش يابی 
. دانش آموزان3 

ارزش يابی هاي پاياني  شامل نمونه سؤال هاي متفاوت، اما هم ارز.

و  هدفمند  استفاده  است،  داده  انجام  كه  تكاليفي  و  فعاليت ها  بازخورداز  ارائه  آموزشي،  تكاليف  موقع  به  ارائۀ  فعال،  و  مشاركت جدي  موقع،  حضوربه 
غيرحضوری. كالس  قوانين  از   پيروي  در  مسئوليت  احساس  زمان،  از  شده  برنامه ريزي 

برنامه ريزي و ارائۀ فعال آموزش، طراحي تكاليف رشددهنده در راستاي تعميق يادگيري، تقويت نقش راهبري معلم در فرايندآموزش، نظارت و تعامل با 
دانش آموز، والدين و مدير، بررسي تكاليف وارائۀ بازخورد به دانش آموزان وخانواده از طريق مدرسه

بسترسازي و برنامه ريزي براي اجراي آموزش غيرحضوری، نظارت كامل و دقيق بر مراحل متفاوت آموزش، برقراري ارتباط مستمر با معلمان، دانش آموزان و خانواده ها به 
منظور افزايش بازدهي آموزش و رفع مشكالت، پايش مستمر حضور دانش آموزان.طراحي وب سايت مدرسه براي پشتيباني از آموزش مجازي. 

همراهي، نظارت، پشتيباني و حمايت از فرايند آموزش و فعاليت دانش آموز، تعامل مناسب با مدرسه.
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آموزش عمومی و متوسطه نظری

1ـ روش تدریس 
 در بخش های آموزش حضوری با توجه به شرايط دانش آموزان و كالس، از روش های معرفی شده 

در كتاب راهنمای معلم استفاده شود.
 در بخش های آموزش غيرحضوری ضروری است تا معلم با برنامه ريزی دقيق و استفاده از راهبرد 
كالس معكوس، ضمن طراحی و اجرای فعاليت های مناسب برای هدايت فراينديادگيری، بر فعاليت های 
دانش آموزان نظارت جدی داشته باشد. هم چنين الزم است دانش آموزان به فعاليت هايی مانند تهيۀ نقشۀ 
مفهومی از مفاهيم درس و خالصه سازی آنها تشويق وبرای انجام آنها راهنمايی شوند تا بهتر بتوانند 
فرايند يادگيری خود را مديريت كنند. بخشی از نمرۀ ارزش يابی دانش آموز ان نيز به اين فعاليت ها 

اختصاص يابد.

2ـ ارزش یابی
 ارزش يابی به صورت های متفاوت )حضوری، مجازی؛ برخط و بدون خط( انجام  شود. الزم است نتايج 
ارزش يابی ها ) حضوری و مجازی( به طور مرتب از طريق مديريت مدرسه به اطالع اوليای دانش آموزان 

برسد.

3ـ رسانه های پشتیبان
 فعاليت های آزمايشگاهی و عملی در صورت امكان اجرای همۀ جوانب بهداشتی، امكان پذير است. 

برای جبران اين كاستی از شيوۀ نمايشی اجرای آزمايش، فيلم يا آزمايشگاه مجازی استفاده شود.
 فعاليت هايی كه ملزم به كارگروهی است، با استفاده از ظرفيت های شبكه های مجازی )شاد و ...( و 

تشكيل گروه های كوچك انجام شود
 تهيۀ فيلم ها ،انيميشن های مناسب آموزشی، موشن گرافيك ها و...به تفكيك فصل های كتاب و فيلم 
تدريس های برتر معلمان ، ارائۀ الگوهای تدريس مجازی، بارگذاری فيلم دوره های آموزش الكترونيكی 

معلمان، آموزش نرم افزارهای آموزشی توليد محتوا در شبكه های آموزشی 
http://geology-dept.talif.sch.ir  سايت 

4ـ انتظارات از مخاطبان برنامه
مدیریت مدرسه: الزم است مديران مدارس با ايجاد تعامل الزم بين خانواده ها و معلم ، هماهنگی 

الزم را برای پيشبرد آموزش انجام دهند.
معلم: درصورت امكان در مدرسه يا منطقۀ آموزشی دبيران محترم با همكاری يكديگر فيلم های مناسب 
برای آموزش مفاهيم كتاب و نيز سؤاالت مناسب را تهيه و در اختيار يكديگر قرار دهند تا با هم افزايی 

تجربيات، كار آموزش در بخش غيرحضوری به شكل بهتری انجام شود. 
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راهنمای معلم دروس آزمایشگاه علوم تجربی 1 و 2
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آزمایشگاه علوم تجربی 1 / دهم / ریاضی فیزیك و علوم تحربی/ دوره متوسطۀ دوم

2 جلسه در هفته

هر جلسه 50 دقيقه

فصل اول: آشنايی با محيط 
آزمايشگاه

استفاده حداكثري از ظرفيت آموزش الكترونيك، شبكه رشد، و رسانه هاي ملي و استاني در آموزش حضوري و غيرحضوري، به ويژه در جهت 
پشتيباني از برنامه درسي در جنبه هاي عملي، مهارتي و نيز تعميق و بسط آموزش.

فعاليت هاي دانش آموزان از قبيل مشاركت در انجام بخشي از آزمايش هاي كتاب كه با وسايل ساده و در دسترس امكان انجام آنها در خانه 
وجود دارد و تهيه فيلم هاي كوتاه از انجام آزمايش ها، ارائه ايده هاي خالقانه و نو براي انجام آزمايش ها و تهيه گزارش از انجام آزمايش ها، 
مي تواند مبنا و معيار خوبي براي نمره نوبت اول و نمره نوبت دوم باشد. براي دانش آموزاني كه افزون بر اين ها و بر  اساس عالقه مندي خود، با 

ايده هاي نو دست به طراحي آزمايش هايي مبتني بر مفاهيم كتاب مي زنند امتياز و نمره ويژه اي در نظر گرفته شود.

معلمان مي توانند با توجه به امكانات آزمايشگاه مدرسه و هم چنين تجربه معلمي خود در هر فصل، حداكثر 6 آزمايش مندرج در جدول را با 
6 آزمايش ديگر از همان فصل، با توجه به تجربه معلمي و امكانات در دسترس جابه جا كنند. ترجيحاً آزمايش هاي انتخاب شده بيشتر شامل 
آزمايش هايی باشد كه با امكانات در دسترس دانش آموزان در خانه قابل انجام باشند. هم چنين فايل يا آدرس دانلود فيلم انجام آزمايش هاي 

باقي مانده از طريق شبكه شاد در اختيار دانش آموزان قرار داده شود.

ش های 3،
فصل دوم: آزماي

7،9،10،14،17،21،23،25،26

ش های 1،
فصل سوم: آزماي

22و23 14و 13و 12و 1و4و10و
36 29و31 تا  27و و

ش های 2و3
فصل چهارم: آزماي

و4و6و8و18 تا 20
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ش
زمان آموز

محتوا
راهبردهای یاددهیـ  یادگیری

رسانه های آموزشی
ش یابی

شیوه های ارز
مخاطبان برنامه

سه
جل

ت
ساع

مطالعه آزاد
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
رسانه های پ

حضوری/غیرحضوری
ط(

offl )بیرون خ
ine

ط(
online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده
فضای مجازی

تلویزیون

شبکۀ رشد

شبکۀ شاد

سراسری

استانی

آزمایشگاه علوم تجربی 2 / یازدهم / ریاضی فیزیك و علوم تحربی/ دوره متوسطۀ دوم

1 جلسه در هفته

هر جلسه 50 دقيقه

فصل اول: آشنايی با محيط 
آزمايشگاه

استفاده حداكثري از ظرفيت آموزش الكترونيك، شبكه رشد، و رسانه هاي ملي و استاني در آموزش حضوري و غيرحضوري، به ويژه در جهت 
پشتيباني از برنامه درسي در جنبه هاي عملي، مهارتي و نيز تعميق و بسط آموزش.

فعاليت هاي دانش آموزان از قبيل مشاركت در انجام بخشي از آزمايش هاي كتاب كه با وسايل ساده و در دسترس امكان انجام آنها در خانه 
وجود دارد و تهيه فيلم هاي كوتاه از انجام آزمايش ها، ارائه ايده هاي خالقانه و نو براي انجام آزمايش ها و تهيه گزارش از انجام آزمايش ها، 
مي تواند مبنا و معيار خوبي براي نمره نوبت اول و نمره نوبت دوم باشد. براي دانش آموزاني كه افزون بر اين ها و بر  اساس عالقه مندي خود، با 

ايده هاي نو دست به طراحي آزمايش هايي مبتني بر مفاهيم كتاب مي زنند امتياز و نمره ويژه اي در نظر گرفته شود.

معلمان مي توانند با توجه به امكانات آزمايشگاه مدرسه و هم چنين تجربه معلمي خود در هر فصل، حداكثر 6 آزمايش مندرج در جدول را با 
6 آزمايش ديگر از همان فصل، با توجه به تجربه معلمي و امكانات در دسترس جابه جا كنند. ترجيحاً آزمايش هاي انتخاب شده بيشتر شامل 
آزمايش هايی باشد كه با امكانات در دسترس دانش آموزان در خانه قابل انجام باشند. هم چنين فايل يا آدرس دانلود فيلم انجام آزمايش هاي 

باقي مانده از طريق شبكه شاد در اختيار دانش آموزان قرار داده شود.

ش های 2 
فصل دوم: آزماي

و 3 و 5 و 8 و 10 و 11 و 
12 و 15

ش های 3 
فصل سوم: آزماي

و 5 و 7 و 10 و 14 و 17 و 
19 تا 23

ش های 1 و 
فصل چهارم: آزماي

4  و 5 و 8 و 10 و 12 و 15 
و 16 و 18 و 20 و 22 و 23 

و 26 و 27
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راهنماي معلم درس انسان و محیط زیست
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دوره/شاخه/پایه/درس

ش
زمان آموز

محتوا
راهبردهای یاددهیـ  یادگیری

رسانه های آموزشی
شیوه های ارزشیابی

مخاطبان برنامه

سه
جل

ت
ساع

مطالعه آزاد
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
رسانه های پ

حضوری/غیرحضوری
ط(

offl )بیرون خ
ine

ط(
online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده
فضای مجازی

تلویزیون

شبکه رشد

شبکه شاد

سراسری

استانی

انسان و محیط زیست/ یازدهم/متوسطه دوم نظری/کلیه رشته ها

2

50 دقيقه

س نياز به 
درو

تمامی 
مطالعه و آمادگی قبل از 
س دارد.

س در
شروع كال

با توجه به اينكه تمركز اين 
ت 

كتاب بر اهداف رفتاری اس
ش تأثيرات 

و در فرايند آموز
ش آموزان 

آن در رفتار دان
ت. بنابراين 

هدف اصلی اس
س 

س ها بايد تدري
تمامی در

گردد.

بارش مغزی، كاوشگری و انجام دقيق فعاليت های درس ها و ارائه گزارش به دبير مربوطه

استفاده از فيلم های آموزشی مؤلفان اين كتاب توسط شركت رايادرس به سفارش سازمان

تهيه فيلم های روش تدريس برای همكاران

استفاده از فيلم های موجود در شبكه های تلويزيون

استفاده از فيلم های موجود در شبكه های استانی

offline با توجه به شرايط موجود و زيرساخت های IT مدرسه
online با توجه به شرايط موجود و زيرساخت های IT مدرسه

یادگیرنده فعال: حضور به موقع در كالس و انجام فعاليت های محول شده

راهبر  هدایت کننده ـ یاددهی ـ یادگیری: ارائه مطالب با توجه به طرح درس و ايجاد انگيزه برای توجه بيشتر دانش آموزان به حفاظت از 
محيط زيست با توجه به شرايط سخت كرونا

سازمان دهنده و هماهنگ کننده: توسعه زيرساخت های IT مدرسه

مسئول تربیت: ايجاد شرايط مطلوب و آرام در خانه و همكاری با دانش آموزان جهت انجام فعاليت ها
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1ـ محتوا 
زمان تدريس كتاب انسان و محيط زيست 2 ساعت در هفته و زمان آموزشی در سال تحصيلی 26 هفته 

است بنابراين 52 ساعت برای تدريس اين كتاب زمان داريم. 
هدف از تأليف كتاب انسان و محيط زيست پرورش نسلی آگاه، مسئوليت پذير، فعال و اميدوار به آينده 
است. بنابراين محتوای كتاب بيشتر دارای اهداف رفتاری است و در فرايند آموزش تأثيرات آن در رفتار 
دانش آموزان يكی از اهداف عمده می باشد. با توجه به اين قضيه بحث مفاهيم در جلسات غيرحضوری 
قرار می گيرد و فعاليت هايی چون تهيه جدول مصرف آب در خانه، محاسبه آب مصرف شده برای يك 
وعده صبحانه، ارائه پيشنهاداتی برای صرفه جويی در مصارف خانگی،كشاورزی و صنعتی، بحث و گفت وگو 
در مورد محصوالت غذايی تراژن، مقايسه وارونگی دما در دو منطقه متفاوت، پيشنهادات برای كاهش 
آلودگی هوا«، محاسبه ميزان مصرف برق منزل با برچسب های انرژی، محاسبه ردپای كربن دی اكسيد 
توليد شده توسط خانواده، اجرای تفكيك زباله به صورت تر و خشك، توليد پوسال در مدرسه، ارائه 
پيشنهادات برای كاهش زباله، جست وجو در مورد نماد جانوری و گياهی استان خود، ارائه پيشنهادات 
برای حفظ تنوع زيستی در محل زندگی خود و كشور پيشنهادات برای حفظ مناطق گردشگری كشور، 
پركردن پرسش نامه در باره رفتار گردشگران در محل زندگی خود، ارائه پيشنهادات برای برنامه ريزی يك 
سفر با هدف حفاظت از محيط زيست، تهيه يك كوله پشتی سفری حافظ محيط زيست در كالس های 

حضوری انجام می پذيرد. 

2ـ روش تدریس
بدون شك با استفاده از راهنمای تدريس در شرايط عادی می توانستيم اين كتاب را تدريس نماييم اما در 
شرايط فعلی هم از روش های راهنما می توان استفاده نمود و هم روش های جديدتر. به عنوان نمونه طبق 
پيشنهادات در بخش محتوا نيمی از مفاهيم را به صورت غيرحضوری آموزش می دهيم كه با روش هايی 
 )Interactive( استفاده از قلم نوری، و تدريس تعاملی ،power point چون نمايش فيلم، ارائه به صورت
می باشد. اما در روش حضوری دانش آموزان با حضور در كالس درس با رعايت فاصله گذاری اجتماعی 
تحت نظر شما كارهای عملی و فعاليت ها را انجام می دهند. در اين كالس ها شما از روش هايی چون 

بارش مغزی، كالس معكوس، پرسش و پاسخ و حتی سخنرانی می توانيد استفاده نماييد. 
دبيران عزيز با ايجاد فضايی تعاملی و بحث برانگيز زمينه های الزم را جهت تجزيه و تحليل، مقايسه و 

تفكر نقادانه در كالس فراهم نمايند.
ارزشيابی مستمر در آموزش اين كتاب جايگاه ويژه ای دارد زيرا هدف عمده اين كتاب تغيير در نگرش 

و رفتار دانش آموزان نسبت به محيط زيست و پيرامون خود است. 
بعضی از فعاليت های طراحی شده در كتاب بايد به وسيله دانش آموزان در حين تدريس انجام شود 
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زيرا هدف از طراحی اين فعاليت ها درگير نمودن دانش آموزان در فرايند يادگيری است، بنابراين تأكيد 
می شود برای مفهومی نمودن بسياری از مطالب و همچنين ارزشيابی مستمر دانش آموزان به فعاليت های 

داده شده در متن كتاب اهميت فراونی بدهيد. 

3ـ ارزش یابی
در بخش كالس های حضوری شما با استفاده از چك ليست و نظارت بر فعاليت های دانش آموزان 
می توانيد نمراتی برای آنها منظور نماييد اما در بخش آموزش غيرحضوری بنابر تشخيص معلم و امكانات 
در اختيار، آزمون مي تواند برخط )آنالين( يا برون خط )آفالين( با توجه به محتواهای ارائه شده برگزار 
گردد. همكاران گرامی توجه داشته باشند كه بارم بندی كتاب طبق بارم بندی است كه در سال های 

گذشته انجام شده است.  
دبيران محترم توجه داشته باشند كه ارزشيابي درس انسان و محيط زيست به صورت ارزشيابي مستمر 
و پاياني در هر دو نوبت تحصيلي انجام می گيرد. الزم به ذكر است از بخش هاي بيشتر بدانيم، مطالعه 
براي انجام فعاليت، ارزش يابي انجام نشود. به ارزشيابي مستمر بها بدهيد. ارزش يابي بايد به منظور 

اصالح نواقص آموزش و يادگيري و اصالح رفتار دانش آموزان صورت بگيرد. 

4ـ رسانه های پشتیبان
 شبکه رشد:

استفاده از فیلم های آموزشی
ارائۀ فيلم هاي آموزشي درس به درس هر كتاب با هماهنگي گروه جغرافيای  دفتر تأليف مانند تهيه 
فيلم هايی در مورد منابع آب و خاک ايران، آلودگی هوا، انرژی پاک، تفكيك زباله در ايران و جهان، 
تنوع زيستی و جاذبه های گردشگری ايران و استفاده از فيلم های روش تدريس مؤلفان و دبيران مجرب 

در سازمان.  
 شبکه شاد:

 به نظر می رسد اين شبكه در آموزش غيرحضوری يا همان مجازی نقش بسيار مؤثری دارد. اين شبكه 
می تواند با ايجاد بستري مناسب براي آموزش تعاملی )Interactive( و ارزشيابي معلم هر كالس با 

دانش آموزانش، امكان آموزش برخط )آنالين( و تصويري براي معلمين عزيز را فراهم نمايد . 
 شبکه سراسری:

 با هماهنگی دبيرخانه كشوری از دبيران با تجربه و مسلط انسان و محيط زيست برای تدريس غيرحضوری 
استفاده نمايد و اين امر فقط منوط به دبيران شهر تهران نگردد بلكه از دبيران توانمند تمامی استان ها 
در اين مهم بهره گيرد. در اختيار قرار دادن فيلم هايی با مضمون مسائل محيط زيستی برای شبكه رشد 

و شاد برای انتقال بهتر مفاهيم به دانش آموزان. 
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 شبکه استانی:
 همكاری با گروه های آموزشی جغرافيای هر استان برا ی استفاده از دبيران مجرب انسان و محيط زيست 
برای آموزش در شبكه استانی و نمايش فيلم های مرتبط با موضوعات كتاب انسان و محيط زيست با 
محور همان استان، مانند منابع آب و خاک استان، آلودگی هوا، انرژی پاک، تفكيك زباله در استان، 

تنوع زيستی و جاذبه های گردشگری استان.
 

5 ـ انتظارات از مخاطبان برنامه
 خانواده: از خانواده ها انتظار می رود عالوه بر ايجاد فضايي مناسب براي آموزش غيرحضوري فرزندان، 
در اجرای فعاليت های اين كتاب هم همكاری الزم را داشته باشند مانند تفكيك زباله، محاسبه ميزان 

مصرفی آب و برق منزل و... 
پيشنهاد می شود اگر فضای كافی در منزل داريد بخشی از آن را فضاسازی نموده و تبديل به كالس 
درس نماييد: مثاًل لوازم ارتباطی مانند لپ تاپ، تبلت، لوازم التحرير و... در فضای مشخصی گذاشته 
و فرزندتان را موظف نماييد با لباسی آراسته در كالس های غيرحضوری شركت نمايد. زمان مطالعه 
و مرور درس ها نيز بايد دارای برنامه  باشد و او را تشويق نماييد كه طبق يك برنامه زمان بندی شده 
وظايف خود را انجام دهد. پيشنهاد می شود زمان استراحت، تفريح و بازی، تماشای تلويزيون هم طبق 
برنامه ريزی باشد. والدين عزيز توجه داشته باشند اين شرايط سخت روزی به پايان خواهد رسيد و در 
آن زمان ما بايد شاهد فرزندی منظم، درس خوان و با انضباط باشيم نبايد به وجود آمدن اين شرايط 

خللی در شخصيت فرزندان ما ايجاد نمايد. 
مديريت مدرسه: مديران مدرسه با نظارت بر اجراي صحيح پروتكل هاي بهداشتي و آماده نمودن 
فضای كالس ها برای ساعات حضوری دانش آموزان باعث آرامش خانواده ها و معلمان شوند و با تدارک 
زيرساخت هاي IT هم باعث افزايش كيفيت كار معلمان عزيز شوند و هم تأثير مثبتي بر روند آموزش 
غيرحضوري داشته باشند. در ضمن در كالس های حضوری اين درس، در مواردی با دبير مربوطه 
همكاری های الزم را داشته باشند مانند تفكيك زباله، توجه به فضای سبز مدرسه، مصرف بهينه انرژی 

و تدارک يك سفر كوتاه مدت با رعايت پروتكل هاي بهداشتي
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what you learned

سایر بخش های کتاب

در راهنمای معلم کلیه پایه ها تمامی روش تدریس های مناسب ارایه شده است. روش کالس معكوس نیز برای کالس های نیمه حضوری پیشنهاد می گردد 
توضیح: در الگوی کالس معكوس از سه بخش ارائه، تمرین و تولید، بخش ارائه که 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 کرونا این دو مرحله نیز حتی االمكان با استفاده از بسترهای 
آنالین و تعاملی محقق می شود. نكته مهم این است که روح کلی حاکم بر روش تدریس یعنی رویكرد ارتباطی حفظ شود و با درایت و تشخیص دبیران 

محترم و با استفاده از امكانات و شرایط هر منطقه، حداکثر فرصت های تعامل و تولید ارتباطی در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.

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

شبكه ملی مدارس رشد، محتواهای متنوعی مانند کلیپ های آموزشی، فیلم نمونه تدریس در فضای مجازی و نمونه تدریس  های متنوعی را در اختیار دبیران و 
دانش آموزان عزیز قرار می دهد که استفاده از آنها توصیه می شود. 

به دو مهارت  برای تقویت تعامل بین فردی و گروهی و توجه  را فراهم می آورد. ضروری است حداکثر تالش  با دانش آموزان  بستر تعامل دبیران محترم 
صحبت کردن و گوش کردن 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 حداکثر استفاده را در فرایند تدریس مجازی خود داشته باشند.

تدریس بخشهای مختلف کتاب دانش آموز از بستر شبكه های سراسری سیمای جمهوری اسالمی پوشش مكملی بر تولید و در دسترس قرار دادن بخش 
ارائه مطالب )PRESENTATION( است و از آنجا که تدریس های انجام شده در این بستر مبتنی بر رویكرد ارتباطی و راهنمای معلم کتابهای درسی 

است، کاماًل همسو با تدریس های ارائه شده در بستر فضای مجازی توسط دبیران محترم می باشد.

در مجموع در فرایند ارزشیابی در بستر رویكرد ارتباطی فعال و خودباورانه باید به این مهم توجه داشت که ارزشیابی می باید در خدمت فرایند یادگیری 
باشد نه مخل آن و عاملی برای دلزده شدن و ایجاد اضطراب در دانش آموزان. در شیوه ارزشیابی آنالین باید مواردی مانند سرعت اینترنت منطقه و کلیت 
دانش آموزان مورد توجه باشد به گونه ای که 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 ارزشیابی به تست ها و تمرین های کوتاه پاسخ می تواند باعث ارتقای فرایند ارزشیابی 

شده و هرچه بیشتر آن را در خدمت فرایند یاددهی یادگیری قرار دهد. 
شبكه های استانی می توانند در مناطقی که پوشش شبكه های سراسری کامل نیست مكمل بخش ارائه مطالب باشند و دسترسی دانش آموزان به مطالب 

آموزشی را در سطح حداکثری تضمین نمایند.

در آموزش مجازی، به خصوص آموزش مجازی درس زبان های خارجی به شیوه ارتباطی که در نهایت منجر به ایجاد توانش ارتباطی در فراگیر می شود، نقش 
دانش آموز و میزان انگیزه و عالقه او حائز اهمیت بسیار است و ضرورت دارد دانش آموزان  نقش هرچه فعال تری در کلیه مراحل یاددهیـ  یادگیری ایفا کنند. 

برای رسیدن به این سطح از انگیزه و عالقه مندی، معرفی کاربردهای زبان خارجی در زندگی فردی و شغلی توسط دبیران و والدین محترم حائز اهمیت است.

نقش اصلی دبیران محترم، مدیریت و هدایت فرایند یاددهی ـ یادگیری و همچنین ایفای نقش به عنوان الگو و همچنین ارائه دهنده بازخوردهای آموزشی 
در  شوق آفرینی  و  انگیزه بخشی  مهم،  جنبه های  این  غیرحضوری، ضمن حفظ  و  مجازی  آموزش  در  است.  آموزش  فرایند  کاستی های  و  موانع  رفع  و 

دانش آموزان در شرایط سخت با در نظر گرفتن جنبه تعامل انسانی و حمایت روحی از فراگیران هم اهمیتی ویژه می یابد.

از آنجا که 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 حداکثری 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 کرونا و تبیین سناریوهای مختلف 

مواجه با آن از نقش های خاص مدیریت مدارس در برهه حساس کنونی است.

فرایند  در  دانش آموزان  فرایند حضور  و همچنین رصد  ایشان  به  بخشی  انگیزه  و  ترغیب  تشویق،  دانش آموزان،   از  روحی  در حمایت  نقش خانواده ها 
است. مجازی  آموزشهای  تحقق  در  مدرسه  نهاد  همیار  اصلی  رکن  خانواده  واقع  در  است.  انتظار  مورد  مجازی  آموزش های 
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1ـ روش تدریس
در راهنمای معلم همۀ پایه ها تمامی روش تدریس های مناسب ارایه شده است.روش کالس معكوس 

نیز برای کالس های نیمه حضوری پیشنهاد می گردد.
توضیح: در الگوی کالس معكوس از سه بخش ارائه، تمرین و تولید، بخش ارائه که 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 کرونا این دو مرحله نیز حتی االمكان با استفاده از بسترهای 
برخط )آنالین( و تعاملی محقق می شود. نكته مهم این است که روح کلی حاکم بر روش تدریس، یعنی 
رویكرد ارتباطی حفظ شود و با درایت و تشخیص دبیران محترم و با استفاده از امكانات و شرایط هر 

منطقه، حداکثر فرصت های تعامل و تولید ارتباطی در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.

  شبکه رشد 
شبكه ملی مدارس رشد، محتواهای متنوعی مانند کلیپ های آموزشی، فیلم نمونه تدریس در فضای 
مجازی و نمونه تدریس  های متنوعی را در اختیار دبیران و دانش آموزان عزیز قرار می دهد که استفاده 

از آنها توصیه می شود. 

 شبکه شاد
شبكه شاد، بستر تعامل دبیران محترم با دانش آموزان را فراهم می آورد. ضروری است حداکثر تالش برای 
تقویت تعامل بین فردی و گروهی و توجه به دو مهارت صحبت کردن و گوش کردن 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 

حداکثر استفاده را در فرایند تدریس مجازی خود داشته باشند.

  شبکه های سراسری سیما
 تدریس بخش های مختلف کتاب دانش آموز از بستر شبكه های سراسری سیمای جمهوری اسالمی، 
پوشش مكملی بر تولید و در دسترس قراردادن بخش ارائه مطالب )PRESENTATION( است و از 
آنجا که تدریس های انجام شده در این بستر، مبتنی بر رویكرد ارتباطی و راهنمای معلم کتاب های 
درسی است، کاماًل همسو با تدریس های ارائه شده در بستر فضای مجازی توسط دبیران محترم است.

 شبکه های استانی
شبكه های استانی می توانند در مناطقی که پوشش شبكه های سراسری کامل نیست، مكمل بخش 
ارائه مطالب باشند و دسترسی دانش آموزان به مطالب آموزشی را در سطح حداکثری تضمین نمایند. 
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2ـ شیوه ارزش یابی 
در مجموع، در فرایند ارزشیابی در بستر رویكرد ارتباطی فعال و خودباورانه باید به این مهم توجه داشت 
که ارزش یابی می باید در خدمت فرایند یادگیری باشد، نه مخّل آن و یا عاملی برای دلزده شدن و ایجاد 

اضطراب در دانش آموزان.
 در شیوه ارزش یابی برخط )آنالین( باید مواردی مانند سرعت اینترنت منطقه و کلیت دانش آموزان 

مورد توجه باشد؛ به گونه ای که برخی دانش آموزان با مشكل پاسخ دهی به پرسش ها روبه رو نشوند. 
استفاده از گستره متنوعی از فعالیت ها task مبتنی بر موضوع مورد تدریس و محدود نشدن فعالیت های 
مورد ارزشیابی به تست ها و تمرین های کوتاه پاسخ می تواند سبب ارتقای فرایند ارزشیابی شده و هرچه 

بیشتر آن را در خدمت فرایند یاددهی یادگیری قرار دهد.
در ضمن توجه به ارزشیابی مستمر و مرحله ای و همچنین ارائه بازخورد مناسب به دانش آموزان 
توصیه می شود. همچنین بهره بردن از روند خودارزیابی )self evaluation( و وقوف بر ارزیابی فردی 
دانش آموزان از عملكرد خود در یك درس و ارائۀ بازخورد مناسب به ضعف های یادگیری ایشان توصیه 

می شود.
در حال حاضر، نرم افزارهای آزمون ساز رایگان برای طراحی آزمون های زبان تولید شده و در اختیار است 
که دبیران محترم می توانند بر حسب نیاز و تشخیص خود از این نرم افزارها در فرایند ارزشیابی برخط 

)آنالین( و برون خط )آفالین( استفاده کنند.
توجه مهم: اگرچه ارزشیابی مهارت های گفتاری و شنیداری، به ویژه به شیوه غیرحضوری دشواری هایی 
دارد اما نباید از انجام آن غفلت کرد. ضبط و ذخیره فایل های صوتی دانش آموزان در مهارت صحبت کردن 
توصیه می شود؛ به این شكل دانش آموزان می توانند رشد خود در مهارت صحبت کردن را به مرور 
زمان مشاهده کنند. همچنین شایان ذکر است که در سنجش مهارت های تولیدی، حفظ روایی ابزار 
سنجش )validity( بر حفظ پایایی )reliability( برتری دارد؛ بنابراین مثاًل استفاده از یك مصاحبه 
شفاهی در سنجش گفتار، گرچه ممكن است نتایج پایایی به دست ندهد ولی به دلیل روایی زیاد آن 

از اولویت برخوردار است.

3ـ انتظارات از مخاطبان برنامه
 دانش آموز 

در آموزش مجازی، به خصوص آموزش مجازی درس زبان های خارجی به شیوۀ ارتباطی که در نهایت 
منجر به ایجاد توانش ارتباطی در فراگیر می شود، نقش دانش آموز و میزان انگیزه و عالقه او حائز اهمیت 
بسیار است و ضرورت دارد دانش آموزان نقش هرچه فعال تری در همۀ مراحل یاددهی ـ یادگیری 
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ایفا کنند. برای رسیدن به این سطح از انگیزه و عالقه مندی، معرفی کاربردهای زبان خارجی در زندگی 
فردی و شغلی توسط دبیران و والدین محترم حائز اهمیت است. همچنین با توجه به اینكه دانش آموز 
در یادگیری، نقش فعال داشته و مسئول یادگیری خود است، خودارزیابی دانش آموزان هم نقش مهمی 
پیدا می کند. دانش آموزان در آموزش مجازی باید به این شناخت برسند که بخش مهمی از مسئولیت 
یادگیری بر عهده خود آنهاست و موفقیت در امر یادگیری درس زبان های خارجی، مستلزم ایفای نقش 

فعال ایشان و همچنین انجام فعالیت های گروهی )در قالب مجازی( و پروژه های ارائه شده است.
 معلم 

نقش اصلی دبیران محترم، مدیریت و هدایت فرایند یاددهیـ  یادگیری و همچنین ایفای نقش به عنوان 
الگو و همچنین ارائه دهنده بازخوردهای آموزشی و رفع موانع و کاستی 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.

 مدیریت مدرسه
 از آنجا که میزان و نوع فعالیت های دبیران محترم در آموزش مجازی و غیرحضوری تغییر چشمگیری 
می یابد، و شرایط غیرمترقبه و پیش بینی نشده احتمال وقوع دارد، حمایت حداکثری مدیریت مدارس 
از دبیران محترم و بسترسازی تحقق روند آموزش به شكل بهینه مورد انتظار است. تأمین برخی 
زیرساخت ها، تشكیل انجمن  اولیا و مربیان )به شیوه حضوری یا مجازی( و توجیه والدین نسبت به 
ویژگی های دوران کرونا و تبیین سناریوهای مختلف مواجهه با آن از نقش های خاص مدیریت مدارس 

در برهه حّساس کنونی است.

 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 تمام مراحل آموزش های مجازی مورد انتظار است. در واقع خانواده 

رکن اصلی همیار نهاد مدرسه در تحقق اهداف آموزش های مجازی است.
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راهنمای معلم درس آمادگی دفاعی
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دوره/شاخه/پایه/درس

زمان آموزشی
محتوا

راهبردهای یاددهیـ  یادگیری
رسانه های آموزشی

شیوه های ارزشیابی
مخاطبان برنامه

سه
جل

ت
ساع

مطالعه آزاد
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
رسانه های پ

حضوری/غیرحضوری
ط(

offl )بیرون خ
ine

ط(
online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده
فضای 
مجازی

تلویزیون

شبکه رشد

شبکه شاد

سراسری

استانی

آمادگي دفاعي / دهم / متوسطه دوم نظری/ دوازدهم فنی و حرفه ای

2

هرجلسه 50 دقیقه

جز يكم/ دوم/ 
س به 

تمامي درو
هفتم/ هشتم/ دهم/ يازدهم و 

دوازدهم

س يكم/ سوم/ 
س عملي و درو

درو
هشتم/ نهم/ دهم و يازدهم )كتاب 
س يكم/ دوم/ هفتم/ 

نهم( و درو
هشتم/ دهم/ يازدهم و دوازدهم 
س 

)كتاب دهم( به ازاي هر در
ك جلسه مجازي 

مطالعه آزاد  ي
رفع اشكال و ابهام برگزار شود

 استفاده از شیوه هاي خالقانه، فعال و تعاملي مبتني بر فضاي مجازي
برای هر موضوع نظری مطالعه آزاد مطرح شده حداقل يك جلسه مجازی رفع اشكال و جمع بندی لحاظ شود.

استفاده از منابع و محصوالت پاورپوينت و فیلم كوتاه كه در سامانه رشد باز نشر محصوالت تولیدي معلمان موفق

ارائه نمونه هاي طراحي آموزشي موفق و تجربیات معلمان در سامانه

رفع خألهای تدريس غیرحضوری و كمك به دانش آموزاني كه دسترسي به فضاي مجازي ندارند.

در حال حاضر قابلیت و ضرورت ندارد

از طريق ارزشیابی مستمر و ارائه فعالیت ها
ازمون كتبي آنالين در سؤاالت تحلیلي با رعايت الزامات آن

انجام فعالیت های دروس و ثبت و گزارش دهي به معلم و شركت در گفت وگوهای تعاملي به صورت مجازي- مشاركت فعال در 
برنامه هاي و مهارتي

تمركز بر سؤاالت مبتال به دانش آموزان و تالش براي به روز كردن اطالعات خود در اين حوزه با استفاده از منابع ارائه شده در 
سامانه هاي معتبر

جدي گرفتن اين كتاب و جلوگیري از حذف اين درس و جايگزين شدن آن با ساير دروس

نظارت دقیق بر روند بخش آموزش در خانه همراهي با دانش آموزان در روند آموزش و انجام فعالیت هاي عملي/ همراهی برای 
حضور دانش آموز با رعای پروتكل ها در برنامه های عملی
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كتاب آمادگی دفاعی پایه نهم و دهم نظری و دوازدهم 
كتاب درسی آمادگی دفاعی در دو پايه نهم و دهم نظری و دوازدهم فنی حرفه ای اجرا می شود.  اجرای 

اين كتاب در كلیه رشته ها متناسب با اجرا در شرايط اضطراری به شرح زير است:

1ـ محتوا
 كتاب آمادگی دفاعی )پایه نهم( و )پایه دهم(

ـ دروسی كه دارای محتوای عملیاتی و مهارتی است حتی المقدور الزم است به صورت حضوری برگزار 
شود و دانش آموزان در صحنه عمل آن را تجربه كنند.

ـ پیشنهاد می شود درس ابتدايی كتاب را معلم به صورت حضوری برگزار كند تا فرايند آشنايی با معلم و 
البته توضیح نحوه توزيع دروس به حضوری و غیرحضوری و نحوه تدريس در اين شرايط با دانش آموزان 

هماهنگ شود.
ـ همچنین الزم است دروس و محتواهايی از اين كتاب كه آموزش آنها نیاز بیشتری به گفت و گو و 
بحث های گروهی دارند و مباحثی كه نیازمند پاسخ به شبهات و سؤاالت مشورتی دانش آموزان است، 

به صورت حضوری ارائه  شوند. عناوين فصول آنها عبارت اند از:
ـ پایه نهم

دروس يكم/ سوم/ هشتم/ نهم/ دهم و يازدهم
ـ پایه دهم نظری/ دوازدهم فنی حرفه ای

دروس يكم/ دوم/ هفتم/ هشتم/ دهم/ يازدهم و دوازدهم

2ـ روش تدریس
 با توجه به ظرفیت و محدوديت های تدريس غیرحضوری، پیشنهاد می شود تدريس غیرحضوری 
بیشتر متمركز بر جمع بندی مطالب آن درس و البته پاسخ به شبهات و ابهامات اصلی دانش آموزان باشد.

 به دبیران محترم توصیه می شود برای آموزش مطلوب برخی از دروس مانند آشنايی با حماسه 
دفاع مقدس، مردان مبارز و زنان قهرمان، بسیج مدرسه عشق با هماهنگی با سرمربیان آمادگی ناحیه 
مقاومت بسیج شهرستان از حضور معنوی ايثارگران دوران دفاع مقدس در مدرسه يا در فیلم های ضبط 
شده در جلسات مجازی به منظور انتقال مفاهیم و ارزش های آن دوران به دانش آموزان استفاده كنند.
 همچنین در صورت عدم امكان تحقق كالس نیمه حضوری برای دروس مشخص شده پیشنهاد می شود 
معلم محترم حتی االمكان از فضای مجازی و قابلیت اتاق های گفت و گو و )چت( برای بحث های چالشی تر 
بهره ببرد و اين مشاركت را می توان يكی از مالك های ارزشیابی قرار داد. البته برای دانش آموزانی كه 
امكان حضور در فضای مجازی را ندارند می توان اينگونه طراحی كرد كه دانش آموزان فعالیت ها را در 
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منزل انجام دهند و فقط برای تحويل آن به معلم، به مدرسه مراجعه كنند. 
دروس عملیاتی و مهارتی مثل امداد نجات و آموزش های نظامی نیز به تشخیص مربیان مربوطه و شرايط 
هر منطقه در بازه های مشخص شده با رعايت پروتكل های بهداشتی و رعايت فاصله برگزار خواهد شد.

 آموزش دروس نظامی برای دختران الزام ندارد.
 بخشی از تدريس غیرحضوری برای دانش آموزانی كه امكان استفاده از سامانه های شاد و اتاق های 
مجازی را ندارند از طريق رسانه ملی آموزش داده خواهد شد و معلمین به تشخیص خودشان جلساتی 

را ماهانه برای رفع اشكال دانش آموزان و توضیح در مورد نحوه آزمون برگزار خواهند كرد.
در آموزش های حضوری و غیرحضوری در اين درس امكان بهرمندی از انواع روش های تدريس فعال 
فراهم است كه برای نمونه سه روش پیشنهادی در آموزش های غیرحضوری به شرح زير پیشنهاد می شود:

 روش اكتشافی: در آموزش به روش اكتشافی در فضای مجازی الزم است معلم با طراحی آموزشی 
مناسب و بهره مندی از امكانات فضای مجازی، انواع رسانه های آموزشی )فیلم، عكس، پاورپوينت و ...( 

را برای هدايت بهتر دانش آموزان  از قبل تدارك ببیند.
يادگیری اكتشافی فرايندی است كه دانش آموز باراهنمايی معلم، اصل يا قانونی را كشف نموده و مسئله ای 
را حل می كند. در اين روش معلم با طرح سؤاالت مناسب، جواب های نادرست دانش آموزان را به سمت 
جواب های درست هدايت می نمايد. معلم بايد كالس را در جهت صحیح و مسیر معینی حفظ نمايد 
به طوری كه از حالت كاوش و پويايی شاگردان كاسته نشود. در اين روش، معلم دانش آموزان را وادار به 

فكر كردن می كند و آنها را برای رسیدن به پاسخ درست تشويق می نمايد.
 بحث گروهی: روش بحث گروهی گفت وگويی است سنجیده و منظم درباره موضوعی خاص كه 
موردعالقه مشترك شركت كنندگان در بحث است. روش بحث گروهی برای كالس های حضوری اين 
درس به راحتی قابل اجرا است ولی در روش آموزش مجازی نیز می توان دانش آموزان را به گروهای 
كوچك حداكثر 5 نفره تقسیم كرد و با بهره مندی از امكانات فضای مجازی، گفت وگوها را در آن بستر 
انجام داد. در اين روش، معموالً معلم موضوع يا مسئله اصلی درس را مطرح می كند و شاگردان درباره 
آن به مطالعه، انديشه، بحث و اظهارنظر می پردازند و نتیجه می گیرند؛ بنابراين برخالف روش سخنرانی 
در اين روش، شاگردان در فعالیت های آموزشی فعاالنه شركت می كنند و مسئولیت يادگیری را به عهده 
می گیرند. آنان در ضمن مباحثه، از انديشه و نگرش های خود با ذكر داليل متكی بر حقايق، مفاهیم و 
اصول علمی دفاع می كنند. در اجرای صحیح بحث گروهی، شاگردان بايد توانايی سازمان دهی عقايد و 
ديدگاه های خود، انتقادات ديگران )چه درست و چه نادرست( و ارزيابی نظرهای مختلف را در ضمن 
بحث داشته باشند؛ به عبارت ديگر، روش بحث گروهی روشی است كه به شاگردان فرصت می دهد تا 
نظرها، عقايد و تجربیات خود را با ديگران در میان بگذارند و انديشه های خود را با داليل مستند بیان 
كنند و نتايج گفت وگوهای خود را به معلم گزارش كنند. همچنین معلمان می توانند با شركت در 

گفت وگوهای دانش آموزان از كم و كیف فعالیت های آنها مطلع شوند.
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 روش كالس معکوس: در اين روش دانش آموزان موضوعات جديد را از طريق تماشای ويديوها 
در خانه با توجه به سرعت يادگیری خودشان و ارتباط برخط )آنالين( با معلم يا همساالن خود فرا 
می گیرند و آنچه را كه قباًل در قالب تكلیف مربوط به آن درس بود، در كالس با هم انجام می دهند. در 
كالس درس با كمك معلم با مفهوم درس درگیر می شوند. همچنین معلم به جای ايراد سخنرانی اين 
فرصت را دارد كه با توجه به نیاز هر يك از دانش آموزان، راهنمايی ها و آموزش های الزم را بدهد و با 
آنان ارتباط ايجاد كند. در حقیقت اين شیوه، يادگیری را به دانش آموز می سپارد و به معلم اين امكان 
را می دهد كه يادگیری تك تك دانش آموزان را با توجه به نیازهای فردی آنها تسهیل كند. اين روش 
از دو جزء تشكیل شده است؛ فعالیت های يادگیری و تعامل گروهی در كالس درس و آموزش انفرادی 
مستقیم با كامپیوتر خارج از كالس. به عنوان مثال دانش آموزان می توانند در موضوع »جنگ نرم« 
فیلم های آموزشی مربوطه را در منزل تماشا كرده، بر محتوای درس مربوطه تامل كنند و در كالس 
درس می توانند با جايگیری در گروه های مختلف گفت و گو كرده و با راهبری معلم ابهامات احتمالی 

برطرف شود. 

3ـ ارزشیابی
ارزشیابی اين درس شامل ١2 نمره نظری و ٨ نمره عملی است كه در بخش نظری اولويت با پژوهش و 
تحقیق و سؤاالت مفهومی مبتنی بر تفكر و تعقل است و در بخش عملی ٨ نمره مربوط توسط سرمربیان 

نواحی مقاومت بسیج به آموزشگاه ارائه خواهد شد. 
همچنین ارزشیابی اين درس می تواند بر اساس نسخه تركیبی باشد.

1 مشاركت در بحث های برخط )آنالين( و يا حضوری كالسی و يا ارسال فعالیت ها برای معلم به 
صورت غیرحضوری

2 آزمون برون خط )آفالين( از محتوا )مطالعه كتاب به بهانه آزمون موضوعیت دارد كه محقق می شود(
3 فعالیت های عملی كه با برنامه ريزی های كشوری، استانی و منطقه ای و در اردوهای عملی اين درس 

برگزار خواهد شد
با توجه به آموزش های حضوری و غیرحضوری در اين درس، ارزشیابی دانش آموزان مشتمل بر دو نوع 

ارزشیابی مستمر و ارزشیابی پايانی است:
الف( ارزشیابی مستمر )8 نمره(

در ارزشیابی مستمر آموزش های حضوری و غیرحضوری، آموخته ها و فعالیت های دانش آموزان در دو 
بخش ارزيابی می شود:

1 مشاهدات معلّم از میزان مشاركت دانش آموزان در انجام فعالیت در كالس و انجام فعالیت های كتاب 
و ارسال آن به معلم )١0 نمره( شامل:
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 ابراز عالقه نسبت به انجام فعالیت و مشاركت فعال در كالس
 كیفیت گزارش ارسال شده توسط دانش آموز

 رعايت نظم و ترتیب از طريق انجام به موقع فعالیت و ارائه گزارش آن
2 بررسی نتايج كاردانش آموزان در فعالیت های فوق برنامه و پروژه پژوهشی به صورت فردی يا گروهی  

)١0 نمره( شامل:
 تهیه گزارش با مراجعه به منابع علمی همچون كتاب و مقاالت موجود در بستر اينترنت 

 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 هدايت معلم و والدين

 ثبت خاطرات اطرافیان و نزديكان در موضوعات دفاع مقدس، شهدا و .. در قالب يك مقاله و نوشتار 
كوتاه متناسب با توانمندی دانش آموز

 تهیه بروشور و يا فعالیت های هنری
ب ارزشیابی پایانی و تئوری )12نمره(

بر اساس نتایج آزمون كتبی است كه در پایان هر نوبت تحصیلی به صورت حضوری و یا غیرحضوری 
)آنالین( از دانش آموزان به عمل می آید.

4ـ رسانه های پشتیبان
 سامانه ملی رشد:

 ازجمله فعالیت های جذاب در اين درس، نمايش فیلم های آموزشی است. در سامانه ملی رشد امكان 
بهره مندی از فیلم های آموزشی اين درس به سهولت فراهم شده است و به معلمان اين امكان را می دهد 

تا ضمن ايجاد تنوع در فرآيند تدريس خود، از ظرفیت های آموزشی آنها نیز بهره مند شوند. 
همچنین معلمان محترم می توانند با مراجعه به سايت های دبیرخانه  مراجعه كنند

 معلمان پايه نهم به »دبیرخانه كیفیت بخشی آموزشی آمادگی دفاعی« به آدرس 
http://def.gam1.medu.ir/portal/home.php  

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

معلمان گرامی می توانند از محصوالت و رسانه های آموزشی مناسب ارائه شده در اين دو سايت در 
جريان آموزش خود بهره مند شوند.

همچنین با امكانی كه اين سامانه در اختیار كاربران قرار داده است، توصیه می شود معلمان محترم 
به منظور بهره مندی سايرين، نسبت به بارگذاری محتواهای آموزشی و مناسب خود در اين سامانه اقدام 
نمايند و البته با شركت در »تاالر گفتمان« به بهبود فرآيند تدريس محتوای اين دو كتاب، ساير معلمان 

و البته مولفین كتاب را ياری برسانند.
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آموزش عمومی و متوسطه نظری

 سامانه شاد: 
كلیپ های كوتاه آموزشی در موضوعات مختلف مرتبط با آموزش سالمت در اين سامانه بارگذاری شده است.

همچنین برخی از فیلم های تولیدشده توسط استان ها و دبیرخانه كه متناسب با اهداف درس آمادگی 
دفاعی تشخیص داده شود، قابلیت  استفاده خواهد داشت.

انتظار می رود معلمان نمونه های طراحی آموزشی خود در درس آمادگی دفاعی و ساير مطالب علمی و 
قابل استفاده را با هدف بهره مندی سايرين بر روی اين سامانه بارگذاری كنند.

 رسانه ملی:
 از ظرفیت های رسانه های ملی می توان در قالب تولید فیلم های آموزشی مناسب بخش غیرحضوری 

درس آمادگی دفاعی بهره الزم را برد.

5 ـ مجریان
 دانش آموزان:

ـ پیگیری، مشاهده و بهره مندی از فیلم های آموزش مجازی
ـ انجام فعالیت های دروس و ثبت و گزارش دهی به معلم

ـ شركت در گفت وگوهای تعاملی با همكالسی ها و معلم به صورت مجازی
ـ انجام تكالیف دروس، ثبت و گزارش دهی به موقع به معلم

ـ حضور و مشاركت فعال در برنامه های عملی و مهارتی دروس با محتوای آموزش نظامی، ايمنی و زلزله 
و مشابه آن با رعايت پروتكل های بهداشتی و اعالم شده

ـ شركت در آزمون های برون خط )آفالين(، برخط )آنالين( و حضوری

  خانواده  ها:
1 پشتیبانی برنامه های آموزشی

2 فراهم آوردن شرايط مناسب آموزش در منزل 
3 نظارت دقیق بر روند بخش آموزش در خانه 

4 حمايت روانی و علمی از دانش آموز )ايجاد محیطی شاد وپر امید(

 مدیریت مدرسه:
ـ تسهیل شرايط و امكانات برای معلمان به منظور استفاده از ظرفیت های فضای مجازی برای معلمان و 

حضور دانش آموزان در كالس، در دروس نیازمند به تعامل حضوری و دو طرفه
ـ ايجاد شرايط مناسب برای اجرای برنامه های زلزله و ايمنی و ... در مدرسه
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ـ برقراری ارتباط با اولیا و مطلع كردن آنها از شرايط و امكانات الزم برگزاری كالس ها و آزمون های 
غیرحضوری

 معلمان:
ـ طراحی آموزشی مناسب برای هر درس

ـ تدارك برنامه های آموزشی مناسب برای استفاده در فضای آموزش مجازی
ـ تدارك فرصت های يادگیری از طريق گفت وگوهای گروهی در فضای مجازی

ـ پیگیری و نظارت مستمر بر انجام تكالیف و فعالیت های كتاب توسط دانش آموزان
ـ بهره مندی از فیلم های آموزشی شبكه های رشد و شاد در آموزش های مجازی

ـ هدايت و راهبری فعالیت های يادگیری دانش آموزان
ـ فراهم كردن شرايط و هماهنگی با خانواده و مراكز مربوطه برای حضور دانش آموزان در برنامه های 

عملی و مهارتی دروس آموزش نظامی و ايمنی و زلزله با رعايت پروتكل های بهداشتی 

 معاونت آموزشی: آموزش و پرورش با همکاری معاونت آموزش بسیج
ـ تولید فیلم ها و محتوای آموزشی پشتیبان با هماهنگی سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی

ـ آموزش و توانمندی سازی معلمان آمادگی دفاعی برای آموزش نیمه حضوری
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راهنمای معلم درس تفکر و سواد رسانه ای



219

برنامة درسی
 دورۀ دوم متوسطه نظری در
 شرایط ویروس کووید 19

دوره/شاخه/پایه/درس

زمان آموزشی
محتوا

راهبردهای یاددهیـ  یادگیری
رسانه های آموزشی

شیوه های ارزشیابی
مخاطبان برنامه

سه
جل

ت
ساع

مطالعه آزاد
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
رسانه های پ

حضوری/غیرحضوری
ط(

offl )بیرون خ
ine

ط(
online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده
فضای مجازی

تلویزیون

شبکه رشد

شبکه شاد

سراسری

استانی

تفکر و سواد رسانه اي/ همه رشته ها / دهم یا یازدهم /دوره متوسطه دوم نظری

2

هر جلسه 50 دقیقه

س
سایر درو

س ١ و 2 و ٣ و ٤ و 5 و٦ و ٩و 
در

١١ و ١٤ و ١5 و ١٦ و 20 و 2١

رفع شبهات و طرح مسائل چالشی يا سؤاالت ارسالی دانش آموزان با تشخیص و هدايت معلم
استفاده از شیوه هاي خالقانه و فعال

بحث گروهی در اتاق های گفت وگو و روش های تدريس فعال و تعاملی

استفاده از منابع و محصوالت پاورپوينت و فیلم كوتاه كه در سامانه رشد باز نشر محصوالت تولیدي مجموعه هاي فعال در اين عرصه 
با تايید حوزه مربوط

ارائه نمونه هاي طراحي آموزشي موفق و تجربیات معلمان در سامانه

ارائه نمونه هاي طراحي آموزشي موفق و تجربیات معلمان در سامانه

رفع خالهای تدريس غیرحضوری و كمك به دانش آموزاني كه دسترسي به فضاي مجازي ندارند.

از طريق ارزشیابی مستمر و ارائه فعالیت ها
ازمون كتبي )برخط( در سؤاالت تحلیلي با رعايت الزامات آن در حال حاضر قابلیت و ضرورت ندارد

در انتهای فصل ها مباحث با تمركز بر سؤاالت دانش آموزان جمع بندی شود.
انجام فعالیت های دروس و ثبت و گزارش دهي به معلم و شركت در گفت وگوهای تعاملي به صورت مجازيـ  مشاركت فعال در برنامه هاي و مهارتي

تمركز بر سؤاالت مبتال به دانش آموزان و تالش براي به روز كردن اطالعات خود در اين حوزه با استفاده از منابع ارائه شده در سامانه هاي معتبر

جدي گرفتن اين كتاب و جلوگیري از حذف اين درس و جايگزين شدن آن با ساير دروس

نظارت دقیق بر روند آموزش/ همراهی و مشاركت با دانش آموز كه منزل خصوصاً موضوعاتی مانند رژيم مصرف كه نیازمند هماهنگی 
خانواده است.
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آموزش عمومی و متوسطه نظری

راهنمای معلم درس مدیریت خانواده و سبك زندگی
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دوره/شاخه/پایه/درس

ش
زمان آموز

محتوا
راهبردهای یاددهیـ  یادگیری

رسانه های آموزشی
ش یابی

شیوه های ارز
مخاطبان برنامه

سه
جل

ت
ساع

مطالعه آزاد
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
رسانه های پ

حضوری/غیرحضوری
ط(

offl )بیرون خ
ine

ط(
online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده
فضای 
مجازی

تلویزیون

شبکۀ رشد

شبکۀ شاد

سراسری

استانی

مدیریت خانواده و سبك زندگي 
)دختران( /دوازدهم/دوره متوسطه 

دوم/ تمامی رشته ها

2

 هر جلسه 50 دقیقه

س
ساير درو

١/ ١٦/ ١٨/ ١٩5/١2/٨/٦/٤/2 /١

استفاده از ظرفیت والدين و مشاركت آنها در بحث های خانوادگی حول مباحث كتاب
استفاده از شیوه هاي خالقانه، فعال و تعاملي مبتني بر فضاي مجازي با بهره مندی از ظرفیت اتاق های گفت وگو )چت(

لزوم جمع بندی مباحث در انتهای هر فصل با توجه به سؤاالت مطرح در دروس فصل

استفاده از منابع و محصوالت پاورپوينت و فیلم كوتاه كه در سامانه رشد باز نشر محصوالت تولیدي معلمان موفق

ارائه نمونه هاي طراحي آموزشي موفق و تجربیات معلمان در سامانه

رفع خالهای تدريس غیرحضوری و كمك به دانش آموزاني كه دسترسي به فضاي مجازي ندارند.

در حال حاضر قابلیت و ضرورت ندارد.

از طريق ارزشیابی مستمر و ارائه فعالیت های كتاب يا مشاركت در بحث های مجازی
ازمون كتبي آنالين در سؤاالت تحلیلي با رعايت الزامات آن

انجام فعالیت های دروس و ثبت و گزارش دهي به معلم و شركت در گفت وگوهای تعاملي به صورت مجازي مشاركت فعال در برنامه هاي 
مهارتي 

در  ارائه شده  منابع  از  استفاده  با  اين حوزه  در  اطالعات خود  كردن  روز  به  براي  تالش  دانش آموزان  به  مبتال  بر سؤاالت  تمركز 
مباحث در  مشاركت  برای  آفالين  يا  آنالين  تعاملی  جلسات  كردن  فراهم  برای  تالش   / معتبر  سامانه هاي 

جدي گرفتن اين كتاب و جلوگیري از حذف اين درس و جايگزين شدن آن با ساير دروس

نظارت دقیق بر روند بخش آموزش در خانه همراهي و با دانش آموزان در روند آموزش و انجام فعالیت هاي عملي خصوصاً مباحث 
ناظر به بلوغ های ازدواج

مدیریت خانواده و سبك زندگي 
)پسران( نسخه بانکي پور/دوازدهم/
دوره متوسطه دوم/ تمامی رشته ها

2

 هر جلسه 50 دقیقه

س
ساير درو

دروس فصل دوم 
دروس: آزادي و میل/ دوستي هاي مختلط/ 
رابطه/  قطع  گناه/  احساس  خويشتن داري/ 
براي  آشنايي  شیوه هاي  ازدواج/  معیارهاي 

ازدواج/

مدیریت خانواده و سبك زندگي 
)پسران( نسخه میرمحمدصادقي/

دوازدهم/دوره متوسطه دوم/ 
تمامی رشته ها

2

 هر جلسه 50 دقیقه

س
ساير درو

درس اول و دروس انتهايي هر درس
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