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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 راکه 
مسئولین برای ما مشّخص می کنند، 
برای خودمان فریضه و الزم بدانیم و 

عمل کنیم.

حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی 
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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.و.در.قالب.توصیه.های.آموزشی.و.تربیتی.ترویج.کرد..



1ـ1ـ تحول در استفاده از رسانه های 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.جزئی.تفکیک.ناپذیر.از.
.یادگیری.هستند..آنها.دیگر.وسایلی.در.حمایت.از.آموزش.نیستند،.بلکه.خود.نیز.حاوی. فرایند.یاددهیـ.
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،.رفتارها.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.
.یادگیری.همراه.باشد..آشنایی.با.انواع.رسانه.ها.راه. آنهاست..البته.این.شناخت.باید.با.روش.های.یاددهیـ.
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.
.یادگیری.غنیمت.شمرد..به.ویژه.معلمان. و.در.کنار.شناخت.و.کاربست.دقیق.روش.های.فعال.یاددهیـ.

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..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.ـ.یادگیری.بدون.این.
نوع.رسانه.ها.امکان.پذیر.نیست..این.الزام.باعث.می.شود.تا.ما.نسبت.رسانه.و.آموزش.را.جّدی.بگیریم.و.

1ـ راهبردها و راهکارهای سه گانه



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.تعریف.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. ارتباط. 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/.به.روزرسانی.محتوا/.وجود.
راهنما.برای.به.کارگیری

گفت.وگوی.اینترنت
متنی

رایانه.و.
تلفن.همراه

Chat room./تبادل.پیام.بین.کاربران/.ایجاد.ارتباط.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.با.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.با.مخاطبان/.وجود.راهنما.برای.به.کارگیری
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برنامة درسی
 دورۀ اول متوسطه 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.دایره�.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.را.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.باشد..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.قرار.گرفتن.منابع.علمی.به.صورت.رایگان،.تشویق.
به.مشارکت.در.فرایند.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..75:1389(

در.شرایط.عالم.گیری.ویروس.کووید.19.دانش.آموزان.و.معلمان.فرصت.هایی.برای.آموزش.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.اینکه.اکثر.سیستم.ها.

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

را.می.دهند،.از.فّناوری.های.هم.زمان،.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،.فراهم.

کردن.نوآوری.اجتماعی.ـ.فنی.است.که.در.عمل.یادگیری.برای.یک.فرد.به.روشی.مستقل.از.زمان.و.

مکان.یادگیری.و.پیشرفت.یادگیری.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،.

2016(.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.که.با.فّناوری،.یادگیری.با.دانش.پیوند.می.خورد..حاصل.فرایندی.است.

که.طی.آن.یادگیرنده.از.درک.منابع.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،.2013(..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.عبارت.دیگر.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،.
خودتنظیم.گر.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.گردد.

تا.جایی.که.آنها.از.تشویق.های.معلم.بی.نیاز.می.شوند،.پذیرش.اجتماعی.آنها.افزایش.می.یابد.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(.نقش.مهمی.در.شکل.گیری.و.شکل.دهی.روش.های.فعال.یادگیری.دارد..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.

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

و.آموزشی.خود.می.تواند.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.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.که.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.مهم.از.جمله.خالقیت،.
همکاری،.و.رهبری.و.درگیر.شدن.آنها.را.در.مشکالت.پیچیدۀ.جهان.ُرشد.و.توسعه.دهند.و.به.آنها.کمک.

می.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:.مبنای.این.روش.استفادۀ.آموزشی.از.فعالیت.گروهی.و.مشارکت.
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همۀ.اعضای.گروه.استوار.است،.به.طوری.که.دانش.آموزان.با.هم.کار.می.کنند.تا.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.فرایندی.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..

علی.رغم.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.آموزش.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«.فرایندی.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..
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 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..
.بازدید علمی یا فعالیت تجربی خارج از کالس:.بازدید.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.ـ.
یادگیری.را.ارتقا.دهیم؟(

بدون.شک.در.شرایطی.که.اجتماع.یادگیری.در.مدرسه.شکل.نمی.گیرد.و.آموزش.به.صورت.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،.محور.قرار.دادن.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.اهتمام.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.نتیجه.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.
.ارزش.یابی ـ.self(.خودـ. .monitoring(.نظارتی. ـ self(.خودـ. .plan(.برنامه.ریزی. .عبارت.اند.از:.خودـ.
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 دورۀ اول متوسطه در
 شرایط ویروس کووید 19

.)self ـ .regulation(.تنظیمی. ـ self(.و.خودـ. .reflection(.بازاندیشی. ـ self(.خودـ. .assessment(
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.می.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،.

هم.کالسی.ها.و.والدین.خود.ارائه.می.کنند.
یادگیری.مهارت.های.فراشناختی.کاری.تدریجی.و.نیازمند.تالش.و.پشتکار.مداوم.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 ارتقای منزلت ارزش یابی و تأكید بر ارزش یابی 
به  مثابه یاددهی ـ یادگیری

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

آموزشی.است..منظور.از.فرایند.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.

و.به.پیامدهای.آن.چندان.نمی.اندیشد..ارزش.یابی،.جانمایه.و.مرکز.هرگونه.تصمیم.گیری.آموزشی.است..
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ارزش.یابی.راه.کسب.اطمینان.از.معنادار.بودن.یادگیری.است.و.برانگیختن.دانش.آموزان.و.انجام.درست.

فرایند.یاددهی.ـ.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.همچنین.رابطۀ.بین.این.ویژگی.ها.و.تأثیر.آنها.
در.رفتار.یادگیری.هر.دانش.آموز.به.خوبی.آگاه.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.یاددهیـ.
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.ای.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.راهکارهای.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.ـ.یادگیری.را.آشکار.می.کند.و.اطالعات.دقیقی.درباره.آنچه.که.در.

جریان.هست.و.آنچه.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.از.مناظر.مختلف.به.انواعی.تقسیم.می.شود؛.از.جمله:.ارزش.یابی.ورودی،.مرحله.ای.و.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.شده.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.ـ.یادگیری.سهولت.ایجاد.می.کند.و.هم.ارزش.یابی.را.سامان.می.دهد.
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.با.فراهم.کردن.زمینۀ.مشارکت.خانواده.ها.در.ارزش.یابی.دانش.آموزان،.از.ظرفیت.خانواده.ها.برای.

ارزش.یابی.های.مفید.و.معنادار.استفاده.شود..اگر.انتظار.داریم.خانواده.ها.در.فرایند.یاددهی.ـ.یادگیری.
مشارکت.کنند،.حتماً.باید.زمینۀ.مشارکت.آنها.در.ارزش.یابی.ها.نیز.فراهم.شود..

.یادگیری.و.نه.پایانی. همۀ.موارد.باال.در.صورتی.معنادار.می.شوند.که.ارزش.یابی.را.در.دل.فرایند.یاددهیـ.
بر.فرایند.یاددهی.ـ.یادگیری.تلقی.کنیم..
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مخاطِب.مفاهیم.و.معانی.ذکر.شده.در.قبل،.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.همه.گیری.کرونا.به.ما.یادآوری.می.کند.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؛.همچنان.که.ضرورت.پاسداشت.همه.جانبۀ.این.نهاد.مقدس.را.
به.همه.ما.گوشزد.می.کند..شرایط.جدید.می.تواند.برای.برداشتن.دیوارهای.مرئی.و.نامرئی.میان.مدرسه.
و.خانه.و.ایجاد.هماهنگی.و.یکپارچگی.میان.این.دو.نهاد.اساسی.تربیت.و.یادگیری.فرصتی.مغتنم.باشد..
در.شرایطی.که.خانه.به.مدرسه.و.کالس.درس.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.
.یادگیری،.ارزش.یابی. خودشان.دبیران.و.مدیران.و.همچنین.نکاتی.را.که.دربارۀ.روش.های.فّعال.یاددهیـ.

و.رسانه.های.آموزشی.آمده.است.نیز.مطالعه.و.بررسی.کنند.و.به.کار.ببندند.

1ـ٢ـ٢ـ خانه و مدرسه
شرایطی.که.در.حال.حاضر.کشور.ما.و.تقریباً.همۀ.کشورهای.جهان.با.آن.مواجه.شده.اند،.شرایط.ویژه.ای.
فراهم.شده.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.متربّی.در.ادارۀ.
امور.خود،.همچنین.توانایی.ها.و.شایستگی.های.مدرسه.در.مواجهه.با.آموزش.های.غیرحضوری.نمایان.

می.شود.و.احتماالً.ابتکارات.و.نوآوری.های.مشکل.گشا.بروز.و.ظهور.پیدا.می.کنند.

2ـ مخاطبان برنامه
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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.آنان..شرایط.کرونایی.انتظارات.و.به.همراه.
آن.مهارت.های.دیگری.پدید.آورده.که.شناخت.آنها.از.سوی.خانواده.ها.ضرورت.تربیتی.محسوب.می.شود:
.در.شرایط.جدید.نیز.خانه،.خانه.است.و.مدرسه،.مدرسه..آنچه.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.
.آنچه.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.آموزشی.و.تربیتی.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..آنچه.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.
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.تنّقالت.و.گفت.وگوها.به.بازسازی.خود.می.پردازند.
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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.تنظیمی.و.خود.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..همچنین.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.یا.سه.
سبک.زندگی.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.یا. یادگیری.خانگی.مطالعهـ.
امسال.در.امتحان.ورودی.دبیرستان.ها.شرکت.خواهند.کرد..در.این.حالت،.به.جز.ضروریات.زندگی.همچون.
خوردن.و.خوابیدن.و.نماز.خواندن.و.....فعالیت.اصلی.دانش.آموز،.مطالعه.و.درس.خواندن.است..وقتی.سبک.
زندگی.خانواده.به.ویژه.پدر.و.مادر،.در.خانه.مطالعه.محور.باشد،.فرزندان.نیز.به.همین.شیوه.عادت.می.کنند.
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.فرزندانشان.
کمک.کنند.که.حتی.االمکان.از.این.رویه.برحذر.باشند..چنانچه.فرهنگ.خانواده،.به.خصوص.پدر.و.مادر،.

سبک.بازی.محور.و.سرگرمی.محور.باشد،.بچه.ها.نیز.همین.عادت.ها.و.رفتار.را.دارند.
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آموزش عمومی و متوسطه نظری

زندگی ارتباط ـ محور در خانه:.دانش.آموزان.ممکن.است.در.خانه.با.والدین،.برادران.و.خواهران.

ارتباط.برقرار.کنند،.همچنین.کتاب.بخوانند.و.چندین.ورزش.را.نیز.در.خانه.انجام.دهند..این.سومین.

الگوی.رفتاری.خانگی.است.که.مبتنی.بر.ارتباطات.و.تعامل.است..در.این.سبک.زندگی.که.گذران.زندگی.

در.خانه.به.گفت.وگوهای.دورهمی،.رفت.و.آمدها.و.تعامالت.با.فامیل،.دوستان.و.همسایه.ها،.وجه.غالب.
است،.فرزندان.نیز.به.تدریج.به.همین.عادت.ها.و.رفتارها.خو.می.گیرند.

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.اینکه.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.محّل.آموزشی.
را.از.جلوی.چشم.دانش.آموز.برداشت،.و.چیزی.را.برای.منحرف.کردن.حواس.او.باقی.نگذاشت..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.
کارها.«.را.توضیح.دهند.و.تفسیر.کنند..این.کار.ـ.به.جای.اینکه.آنها.را.موعظه،.سرزنش.و.مجبور.کرده.

باشیم.ـ.برای.درک.احساسات.و.پذیرش.هیجانات.آنهاست.
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.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..مطالعات.
نشان.داده.است.که.از.عوامل.عمدۀ.اضطراب.دانش.آموزان.در.یادگیری.و.امتحان.باورهای.نادرستی.است.که.
بر.اثر.شکست.ها.در.یادگیری.مطالب.و.امتحانات.در.طول.دوران.تحصیل.شکل.می.گیرد..چنین.دانش.آموزانی.
غالباً.شکست.را.به.توانایی.کم.خود.و.هوش.و.استعداد.ضعیف.خود.نسبت.می.دهند،.در.صورتی.که.فقدان.
تالش.و.دقت.کافی.عامل.شکست.است.و.تالش.مجدانه.عامل.موفقیت.است..بنابراین.ما.باید.باورهای.درست.
دربارۀ.شکست.و.موفقیت.را.جایگزین.باورهای.نادرست.کنیم..در.واقع.دانش.آموزی.که.اساس.یادگیری.
را.به.تالش.مجدانه،.سخت.کوشی.و.پشتکار.نسبت.می.دهد.دچار.اضطراب.یادگیری.نمی.شود..به.عنوان.
راهکار.عملی.از.دانش.آموز.خواسته.شود.به.جای.پریشان.شدن.از.ترس.تکلیف،.بر.خوِد.تکلیف.تمرکز.کنند.

و.تالش.مجدانه.و.چندباره.داشته.باشند،.نه.اینکه.زود.دست.از.تالش.بردارند.
.اگر فرزندانمان عالقه ای به مطالعه و درس خواندن ندارند، چگونه 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.
و.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،.
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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.

و.مدرسه.همچون.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.هایی1.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.
1ـ.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.دستیابی.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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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.

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.می.دهند.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.
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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.ارتقا.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.

شکل.دادن.به.شاکله.شخصیتی.خانواده.و.اعضای.آن.است؛.فرهنگ.ایرانی.ـ.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.همچنین.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.می.توانید.این.فهرست.را.ادامه.دهیه.و.تکمیل.کنید.
در.شرایط.کرونایی،.آموزش.غیرحضوری.یا.آموزش.از.راه.دور.می.تواند.مانع.توقف.یادگیری.مدرسه.ای.باشد،.
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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.پس.بگیرید..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.یادداشت.برداری.کنید.و.بعد.از.کالس.آنها.را.مطالعه.و.بازبینی.کنید..قبل.از.شروع.کالس.های.
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.
ـ..برنامه.ریزی،. یادگیری.خود.را.به.دست.می.آورید..مدیریت.یادگیری.مستلزم.مهارت.هایی.چون.خود..
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.اولیا.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.
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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.نیز.

می.توانید.با.تالش.خودتان.شرایط.یادگیری.را.ایجاد.کنید..در.فرایند.یادگیری،.به.محض.اینکه.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.فرایندهای.یادگیری.خودتان.می.شوید،.در.یادگیری.خودـ.

.تنظیم.شده.نه.یک.توانایی.ذهنی.است.و.نه.یک.مهارت.عملی،.بلکه.فرایندی. 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.
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می.دهد.که.دستورات.معلم.خود.را.در.خارج.از.کالس.فیزیکی.و.دور.از.هم.کالسی.ها.دنبال.کنید..اکثر.

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

ولی.فّناوری.های.هم.زمان،.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.
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.بیندیشید.و.دربارۀ.بهبود.و.ارتقای.آنها.تأمل.کنید..شما.باید.مطالعه.

و.یادگیری.خود.را.خودتان.تنظیم.کنید..یادگیری.خود.ـ.تنظیم.شده.شامل.تعیین.اهداف.یادگیری.و.

سپس.انتخاب.راهبردهای.مناسب.برای.رسیدن.به.آنها.است..پس.از.انتخاب.راهبرد.مناسب،.شما.باید.

پیشرفت.خود.را.نظارت.و.کنترل.کنید.و.اگر.اهداف.شما.را.برآورده.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.هم.زمان.یا.ناهم.زمان.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..
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.تحصیل.در.خانه.بر.ترکیبی.از.کار.و.اوقات.فراغت.تأکید.دارد..شما.باید.از.برنامۀ.درسی.پیروی.کنید،.

ولی.برای.بازی.و.برقراری.ارتباط.و.تعامل.به.اندازه.کافی.زمان.درنظر.بگیرید..شما.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؛

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.

درنظر.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.50.تا.60.دقیقه.مطالعه،10.تا.15.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.بیشتر.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..
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..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.

.برای.کمک.به.خودتان.از.دیگران.مشاوره.بگیرید..روند.یادگیری.آن.قدر.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.توانید.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.آنکه.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.



42

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

.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..

.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.فرایندی.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،.
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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.

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.مشی.

زیر.به.نظام.های.آموزش.و.پرورش.دنیا.پیشنهاد.می.شد.
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.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.صفحه.بعد.این.دو.دسته.تغییر.را.خالصه.می.کند.(

مقایسۀ محیط های یادگیری انفعالی و فّعال

محیط یادگیری فّعالمحیط آموزشی انفعالیمؤلفه ها

تعاملیبیشتر.یک.سویهفعالیت 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.جنبه.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،. دادن. پس. 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
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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.معلمانی.که.

توانایی.تولید.معنا.دارند.و.بر.توانایی.های.عمیق.تری.از.جمله.توانایی.های.فراشناختی.مسلط.هستند..چنین.

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.

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

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

جدید.یاددهی.ـ.یادگیری،.می.بایست.مهارت.های.فنی.و.اداری.الزم.را.برای.آموزش.در.محیط.وب.
این.شرح.اند: به. اداری. و. این.مهارت.های.فنی. از. آورند..برخی. به.دست. .و.هر.محیط.مجازی.دیگر.
الف(.مهارت.های.پایه.کار.با.رایانه؛.مثل.فایل.بازکردن،.کپی.و.ذخیره.کردن.اطالعات،.ایجاد.فایل.های.
.یادگیری.از.طریق.وب.مانند. پشتیبان،.استفاده.از.جست.وجوگرها.و.....ب(.مهارت.های.مربوط.به.یاددهیـ.
آشنایی.اولیه.با.کارکرد.نرم.افزارهای.جدید.آموزشی.ج(.استفاده.و.به.کارگیری.ایمیل.د(.آشنایی.با.مرورگرها
.در.فرایند.یاددهی.ـ.یادگیری،.روش.های.یاددهی.ـ.یادگیری،.رسانه.های.آموزشی.و.ارزش.یابی. ٢
سه.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.ـ.یادگیری،.استفاده.از.رسانه.های.آموزشی.
و.اجرای.ارزش.یابی.را.باید.با.هم.یا.حداقل.متناظر.باهم.برنامه.ریزی.کنیم..روش.های.فّعال.یاددهی.ـ.
یادگیری،.رسانه.های.پرشمار.و.ارزش.یابی.های.متنوع.با.شرایط.آموزش.مجازی.تناسب.بیشتری.دارند.

.اگر.آموزش.را.علم.و.هنر.یاددهی.ـ.یادگیری.می.دانیم،.در.شرایط.آموزش.از.راه.دور.سهم.و.نقش. 3

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.
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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«..در.اینجا.مقصود.از.هنر،.مهارت.و.فن.در.
حرفه.ها.و.صنعت.است.که.مولد.و.تولیدکننده.است.

.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.ارزشیابی.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.



47

برنامة درسی
 دورۀ اول متوسطه در
 شرایط ویروس کووید 19

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.و.مهم.تر.از.آن.بدانیم.تا.هم.خودارزیابی.را.در.آنها.تقویت.کنیم.و.هم.کار.خود.

)تدریس(.را.اصالح.و.ارتقا.دهیم..بین.محتوا.و.تکالیف.درسی.و.زندگی.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.بیفزاییم..
به.عبارت.مشهور.اندیشیدن.را.به.آنها.بیاموزیم.و.نه.اندیشه.ها.را.!

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.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.
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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.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.معلمان.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.تحول.گرا.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.الکترونیک،.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.برخوردار.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.خانواده.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،.
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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،.

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.کتابخانه.ها.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.
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.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.پیام.رسان.شاد.یک.پیام.خوشامدگویی.برای.تمامی.دانش.آموزان. 1
ارسال.کند.و.آغاز.سال.تحصیلی.را.به.آنها.تبریک.بگوید.و.از.اینکه.مدرسه.را.برای.تحصیل.انتخاب.کرده.اند،.
از.آنها.تشکر.کند.و.برای.آنها.آرزوی.سالمتی.و.موفقیت.کند.و.ضمن.اطمینان.بخشی.به.آنها.به.صراحت.

انتظارات.خود.را.از.آنها.بیان.کند.و.چگونگی.ارتباط.با.خود.و.مربیان.مدرسه.را.تشریح.کند.
.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.مسائل.و.مشکالت.ناشی.از.جدا.افتادگی.را.کاهش.دهد.و.آنها.را.
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مقدمه

در شرایط همه 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 گردد 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، ارزش یابی رسمی به عمل نمی آید. در این برنامه، منظور از زمان 
آموزش، همان زمان مصوب شورای عالی آموزش و پرورش است که هر جلسه کالس درس را ٥٠ دقیقه 
می داند که با این معیار، مدت زمان الزم برای کالس های غیرحضوری ٣٥ دقیقه در نظر گرفته شده است.
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 اولیا 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 مناسب این دو طریق می تواند 

مانع توقف تربیت مدرسه ای فرزندان ما شود.
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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 
ـ    یادگیری و شیوه های ارزش یابی است. برای این مقصود، هر یک از برنامه های درسی دوره  یاددهی 
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.
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راهنمای دروس پیام های آسمان 
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ش
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محتوا
راهبردهای یاددهیـ  یادگیری

رسانه های آموزشی
شیوه های 
ش یابی

ارز
مخاطبان برنامه
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حضوری
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
رسانه های پ

حضوری/
غیرحضوری
offline

ط(
)بیرون خ

ط(
online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده

فضای مجازی
تلویزیون

شبکة رشد

شبکة شاد

سراسری

استانی

پیام های آسمان/هفتم/ دورۀ اول متوسطه

دو

٣٥ دقیقه غیر حضوری معادل ٥٠ دقیقه حضوری

س:
درو

1،2،8،9،1٠،11،12،14
س

سایر درو

شاید تاکنون با بسنده کردن به حداقل ها، دعوت به استفاده از روش های فّعال یاددهی ـ یادگیری یک توصیۀ آموزشی صرف تلقی می شد ولی با 
تغییر شرایط آشکار شد که استفاده از روش های فّعال یاددهی ـ یادگیری امری واجب و ضرورتی اجتناب ناپذیر است زیرا در این شرایط سایر روش ها 

همان اثربخشی حداقلی را نیز ندارند.

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

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

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

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، خود    ارزش 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 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 متربی 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 آموز در فضای مجازی، الزم است والدین با باال بردن سواد رسانه ای خود و مطالعه در این زمینه، با فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی 

آشنا شوند تا بتوانند راهنمای خوبی در این زمینه برای فرزندان خود باشند.

پیام های آسمان/ هشتم/ دورۀ اول متوسطه

س:
درو

 2،4،٥،6،7،8، 14،1٥
س

سایر درو

پیام های آسمان/ نهم/ متوسطة اول

س:
درو

1،2،4،6،7،11،12
س

سایر درو
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1ـ محتوا
دروسی که باید حضوری آموزش داده شوند در جدول صفحۀ قبل گنجانده شده اند. دروس اعتقادی 
و احکام به دلیل اهمیت آموزش صحیح آنها و سؤاالت فراوان دانش آموزان در اولویت آموزش های 

حضوری بودند.
دروس اعتقادی در کتاب های پیام های آسمان در فهرست کتاب به خوبی مشخص شده است یعنی فصل های 
»  خداشناسی«، » معاد« و » راهنماشناسی«؛ دروس مرتبط با احکام نیز در فصل » راه و توشه« قرار دارند.

در کتاب های دین و زندگی نیز بیشتر دروس بخش اول کتاب یعنی بخش »تفکر و اندیشه« در زمرۀ 
دروس اعتقادی اند و دروس احکامی در فصل »   قدم در راه« قرار دارند.

2ـ روش تدریس
حضوری

الف( روش آموزش فعال: روش تدریس کتاب های پیام های آسمان مبتنی بر روش آموزش فعال 
است؛ یعنی مشارکت دادن دانش آموز در فرایند تدریس. هدف این است که مخاطب به جای حفظ 
کردن کلمات و عبارات، قدرت تحلیل پیدا کند و روحیه پرسشگری و پژوهشگری در او ایجاد یا تقویت 
شود. شیوه های مختلف این روش در کتاب های راهنمای معلم موجود است. اما اکنون با توجه به 
شرایط پیش آمده الزم است تدبیری اندیشیده شود تا در کالس های حضوریـ  تا آنجا که فرصت اجازه 
می دهد  ـ از مشارکت هرچه بیشتر دانش آموز بهره مند شویم. به این منظور، دبیران محترم باید قبل از 
حضور دانش آموز در کالس، پرسش هایی را درخصوص موضوع درس مطرح و دانش آموز را تشویق به 

یافتن پاسخ کنند تا وی با هدایت دبیر به سراغ مطالعۀ منابع بیشتر رود.
ب( روش های یادگیری معکوس: در این روش با توجه به فرصت اندک آموزش های حضوری می توانید 
در قالب یک فیلم یا فایل صوتی، درس را آموزش و در اختیار دانش آموزان قرار دهید تا در فرصت حضور 

آنها در کالس، تنها به انجام فعالیت های گروهی یا پاسخ به پرسش ها بپردازید.
توجه: ارائه نمرۀ تشویقی برای دانش آموزانی که قبل از ورود به کالس مطالعه کرده اند، یکی از ابزارهای 

مناسب برای ترغیب دانش آموزان است.
غیرحضوری: در آموزش های غیرحضوری از چند شیوه می توان استفاده کرد که عبارت اند از:

ـ در تدریس مجازی سعی شود که بخشی از ساعت آموزش به خود دانش آموزان اختصاص یابد؛ 
یعنی در انتهای هر جلسه، فعالیت هایی از قبیل ارائۀ بخشی از درس، پاسخ به یکی از شبهات رایج 
در خصوص موضوع درس، مطالعۀ کتاب های مرتبط، دیدن فیلم و... بر عهدۀ تعدادی از دانش آموزان 
گذاشته و در ابتدای جلسۀ بعد از آنان خواسته شود. در این خصوص، مطالب و گزارش خود را در بازۀ 
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زمانی مشخص ارائه کنند. این کار موجب پیش مطالعۀ دانش آموز و آمادگی هرچه بهتر وی برای درک 
عمیق تر درس می شود.

ـ با راه اندازی گروه یا کانال در فضای مجازی از دانش آموزان بخواهیم سؤاالت خود را در این گروه ها 
بپرسند، کلیپ یا فیلم یا متن مناسب با موضوع درس ارسال کنند، تجربیات خود را در خصوص موضوع 

آموزش مطرح کنند و...  .
ـ در تدریس مجازی خود حتماًً کتاب های مرتبط، برنامه های تلویزیونی مرتبط )همچون برنامه به سمت 
خدا( یا فیلم های مناسب و مرتبط با موضوع درس را به دانش آموز معرفی کنیم و برای مطالعه یا دیدن 

آنها نمرۀ تشویقی در نظر بگیریم.

3ـ ارزش یابی
ـ ارزش یابی حضوری

در ارزش یابی حضوری طبق شیوه نامه مندرج در راهنمای معلم عمل شود.
ـ ارزش یابی غیرحضوری

بهترین روش برای ارزش یابی غیرحضوری، بررسی میزان مشارکت دانش آموزان در فضای مجازی و 
آمادگی آنان برای پاسخ گویی به مسائل مطرح شده از سوی دبیران است. به عنوان نمونه، پیش مطالعۀ 
درس توسط دانش آموز، میزان انجام تکالیف، میزان 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.

4ـ رسانه های پشتیبان
  شبکة رشد

 این شبکه با همکاری کارشناسان گروه حکمت و معارف برای هر یک از کتاب های پیام های آسمان 
هفتم تا نهم، دست کم شیوۀ آموزش دو درس از بخش غیرحضوری را که به کمک کارشناسان گروه 

اجرا می شود، تصویربرداری کند و به عنوان الگوی آموزش در اختیار دبیران قرار دهد.
شیوۀ کار به این شکل خواهد بود که حوزۀ حکمت و معارف برای هر پایه، دو درس )یک درس اعتقادی 
و یک درس احکام یا اخالق( را در قالب یک آموزش سی دقیقه ای ارائه می کند تا دبیران هر پایه با 

شیوۀ آموزش دروس به صورت مجازی آشنا شوند.
 شبکة شاد

  این شبکه باید با ایجاد بستری مناسب برای 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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 تلوزیون سراسری 
 از این رسانه انتظار می رود که:

 از دبیرانی که حوزه های یادگیری مربوط، آنان را معرفی کرده اند، استفاده کند.
 سعی شود به دلیل اشکاالت فراوان پخش زنده، حتماًً آموزش ها از قبل ضبط شود.

  این امکان را فراهم کند که دانش آموزان فرصت تعامل با دبیر اجراکننده را از طریق ابزارهای ارتباطی 
همچون دورنگار یا پیامک و... داشته باشند تا پرسش های خود را از دبیر بپرسند و پرسش های فراگیران 

در چند برنامۀ مجزا پاسخ داده شود.
 حتماًً از فرصت آموزش های رادیویی غفلت نشود چون بخش قابل توجهی از مناطق محروم روستایی 

تنها به رادیو دسترسی دارند.
 تلوزیون استانی

 این شبکه ها می توانند با توجه به فرصت محدود شبکه های سراسری، بخشی از بار آموزش دانش آموزان 
را برعهده گیرند. البته از این شبکه ها انتظار می رود که حتماًً برای انتخاب دبیران  در هماهنگی کامل 
با گروه آموزشی اداره های کل آموزش و پرورش استان باشند و ترجیحاً از سرگروه های آموزشی هر 

درس به عنوان مدرس استفاده کنند.

5ـ انتظارات از مخاطبان برنامه
 معلم 

دبیران محترم به این نکته توجه داشته باشند که تعداد قابل توجهی از دانش آموزان به دلیل ویژگی های 
نامناسب محیط و خانواده، تنها در این درس است که با آموزه های دین به صورت مستقیم آشنا می شوند 
و این مسئولیت سنگینی بردوش ما و متولیان آموزش دین می گذارد. بنابراین، مراقب باشیم که در 
شرایط پیش آمده در کشور به دلیل کرونا، دانش آموزان از این نوع تعالیم محروم و دچار آسیب های 

جدی در تربیت دینی نشوند. از این رو خواهشمند است به نکات زیر توجه شود:
الف( سعی شود دروس  اعتقادی و احکام که نیاز به آموزش ظریف و دقیق دارد، به صورت حضوری 

برگزار شود تا دانش آموزان در یادگیری این مطالب دچار کج فهمی نشوند.
با دبیران دینی در شرایط پیش آمده  ارتباط بیشتر  نیاز مبرم دانش آموزان برای  با توجه به  ب( 
که این ارتباط را به حداقل می رساند، بهتر است از راه های ارتباطی دیگر برای تعامل بیشتر با 
دانش آموزان بهره کافی برده شود. به عنوان نمونه نشانی رایانامه دبیر در اختیار دانش آموزان قرار 
گیرد تا سؤاالت و شبهات خود را از وی بپرسند یا در فضای مجازی گروه های دوستانه برای ارتباط 

بهتر با دانش آموزان ایجاد شود.
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ج( با توجه به فراغت مضاعف دانش آموزان در این شرایط، کتاب های مناسب و خوبی که در حوزۀ 
آموزش مباحث اعتقادی و اخالقی نگاشته شده است به دانش آموزان معرفی شود و نسبت به مطالعۀ 

ترغیب و تشویق صورت گیرد. 
د( حتی االمکان جلسه ای حضوری با خانوادۀ دانش آموزان ترتیب دهید و از آنها در مقام همیاران معلم 
یاد کنید و بخواهید تا در کنار فرزندشان، مباحث کتاب درسی را مرور و آنان را به یادگیری و عمل به 

این مطالب ترغیب کنند.
 مدیریت مدرسه

درس دینی متولی مستقیم آموزش مفاهیم دینی به دانش آموزان است و هرگونه کوتاهی در اجرای 
آن، اثرات جبران ناپذیری در تربیت دینی مخاطبان خواهد گذاشت. اهمیت این درس به لحاظ دامنۀ 
اثرگذاری آن ـ که عالوه بر دنیا، آخرت مخاطب را نیز تحث تأثیر قرار می دهد. تقسیم بندی دروس به 
دروس درجۀ یک و دو از سوی برخی مدیران همان قدر مضر و تأسف بار است که مسئولی، شهروندان 
را به شهروندان درجه یک و دو تقسیم کند. تفکیک دروس به دروس مهم و غیرمهم قطعاً به فرایند 
تربیت لطمه می زند زیرا همۀ این دروس همچون اجزای پیکری در کنار هم معنا می یابند. در این میان، 
دروس انسانی به جهت اثر ویژه ای که رشد تفکر مخاطب دارند و پایه های فکری وی را بنا می گذارند، 

باید مورد حمایت جدی مدیران قرار گیرند، نه آنکه از چرخۀ آموزش کنار گذاشته شوند.
 خانواده 

 مهم ترین و مؤثرترین نهاد در تربیت دینی دانش آموز، خانواده است و مدرسه تنها به عنوان یک بازوی 
کمکی می تواند در امر تربیت دانش آموزان اثرگذار باشد. حال با کمرنگ شدن آموزش های حضوری در 
مدرسه و با توجه به اینکه دانش آموزان بخش بیشتری از وقت خود را در کانون خانواده می گذرانند، 

الزم است والدین برای پیشرفت روند تربیت دینی فرزندان خود به نکات زیر توجه داشته باشند:
الف( فرزند من و شما  آن چیزی نمی شود که ما می خواهیم بلکه آن چیزی می شود که ما هستیم. 
این جملۀ کلیدی در امر تربیت است. فرزندان ما، »من دیگر ما« هستند و در بسیاری از امور از همان 
مسیری می روند که ما را در حال طی کردن آن دیده اند. از این رو اگر می خواهیم آموزه های کتاب های 
دینی بر روی فرزندانمان اثر بگذارد، اول باید من و شمای پدر و مادر به آن آموزه ها عمل کنیم. پس 
بهتر است خود را مخاطب کتاب دینی بدانیم و گام به گام و همراه فرزندانمان درس های آن را بخوانیم 

و به آن عمل کنیم.
ب( شرایط محیط خانواده نباید در تعارض با آموزه های دین باشد. اگر دانش آموز در کتاب خود در 
خصوص حرمت موسیقی حرام مطالبی را  بخواند یا از حرمت دیدن فیلم ها و تصاویر غیراخالقی آگاه 
شود اما در محیط خانواده بستری برای آلوده شدن به این گناهان فراهم باشد، قطعاً دچار تعارض جدی 
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می شود. این مسئله در خصوص سایر رذایل اخالقی همچون دروغ، غیبت، بددهانی و... نیز صادق است.
شایسته است که پدر و مادر، فضای خانواده را به گونه ای فراهم کنند که به محیطی امن برای گناه 

تبدیل نشود.
ج( به دلیل دور بودن فرزندان شما از محیط مدرسه و عدم ارتباط با دبیران دینی یا سایر دبیران متعهد 
و با اخالق، الزم است تدبیری بیندیشید تا این خأل پر شود. بدین منظور، تهیه کتاب های مناسب با 
موضوعات اخالقی و دینی و تشویق فرزندان به مطالعۀ آنها می تواند بخشی از این نقیصه را جبران کند. 

می توانید جهت آشنا شدن با کتاب های مناسب سن فرزندانتان به سایت زیر مراجعه کنید: 
http://samanketab.roshd.ir

د( با توجه به اینکه فرزندان در این ایام، بیش از گذشته در فضای مجازی حضور دارند، نظارت و 
توجه والدین باید بیش از گذشته صورت پذیرد. البته این بدان معنا نیست که با ایجاد فضای بسته و 
تحکم آمیز، شرایط دشواری را برای فرزندان خود ایجاد کنیم بلکه شایسته است در درجه اول با باال 
بردن سواد رسانه ای خود با فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی به خوبی آشنا شویم و در گام بعد با 
آگاه سازی فرزندان، آنان را به استفاده ار فرصت های مطلوب فضای مجازی تشویق کنیم و از آسیب های 

این فضا بر حذر داریم.
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راهنمای درس آموزش قرآن
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مدیریت مدرسه

خانواده

فضای مجازی
تلویزیون

شبکه رشد

شبکه شاد

سراسری
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آموزش قرآن / دوره اول متوسطه

٢

٣٥ دقیقه غیر حضوری معادل ٥٠ دقیقه حضوری

س
ت آيات در

ـ قرائ

تأکید بر مهارت آموزی همراه با رعايت تلفظ و درک معنای آيات درس 
و تدبر در پیام قرآنی

روش های فعال در بستر مجازی 
مطابق الگوي پیشنهادي در کتاب راهنماي معلم

به  کارگیری محتوای الكترونیكی و روش هاي فعال، کالس معكوس و ...

مراجعه دانش آموز به شبكه رشد)www.roshd.ir( و استفاده از فیلم هاي بارگذاري شده در اين شبكه

ايجاد امكان آموزش تعاملی و دوسويه بین دبیر و دانش آموزان

بخشی از وظیفه تدريس و آموزش را بر عهده دارد. انتظار می رود دانش آموزان از طريق مشاهده رسانه ملي برنامه ها را دنبال کنند.

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

ارزش یابی به مثابه یاددهیـ  یادگیری: مجال ارزش يابی به شیوه هاي خودارزش يابی، همتا ارزش يابی، ارزش يابی مستمر 
در حین فرايند ياددهي ـ يادگیري و ... میسر مي شود.

آفالین: به جز بخش قرائت ساير بخش ها مي تواند غیر برخط باشد. ـ آنالین: آزمون قرائت در صورت حضوري نبودن به 
صورت برخط باشد. ـ آزمون حضوری: آزمون قرائت به صورت شفاهي و حتي االمكان حضوري

یادگیرنده فّعال: 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، خودارزش يابی، خودبازانديشي و خودتنظیمي است مانند تشويق 

دانش آموز به استفاده از کتاب گويا )لوح فشرده( برای انس روزانه با قرآن کريم و خواندن يک صفحه از قرآن کريم و...

راهبر و هدایت کنندۀ یاددهی ـ یادگیری: آموزش، تدريس و تربیت از طريق شبكه هاي مجازي، معلم به شیوه هاي عالمانه 
و هنرمندانه، فعالیت هاي متنوع و متكثر يادگیري دانش آموزان )يادگیرندگان فعال( را در جهت تحقق اهداف برنامه درسی 
هدايت مي کند لذا تمامي ارکان جامعه به ويژه عوامل مؤثر در امر تربیت و يادگیري بايد از معلم و جايگاه او براي ايفاي اين 

نقش خطیر حمايت کنند.

سازمان دهنده و هماهنگ کننده: نظارت، حمایت و تشویق معلمان و دانش آموزان: مدير در شرايط آموزش چهره 
به چهره، در چارچوب مدرسه و کالس درس به هماهنگي عوامل مؤثر در تربیت و ساماندهي فعالیت هاي ياددهي ـ يادگیري 
مي پرداخت. اينک در شرايط آموزش از راه دور بايد با تولید سه بسته مديريتي ويژه اولیا، دانش آموزان و معلمان در محیطي 

گسترده تر و البته پیچیده تر وظیفه خود را ايفا کند.

مسئول تربیت؛ مشارکت و مراقبت و حمایت و تشویق دانش آموز: 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 ارزش يابی بر تحقق آموزش و تربیت قرآنی نظارت مي کند.

ب
ـ حفظ پیام و آيات منتخ

ـ قواعد و تلفظ حروف

س )مفاهیم(
ـ کار در کال

ـ پیام قرآني

ت
ث شناخ

ـ مباح
س با قرآن در 

ـ ان
خانه

اين دو بخش توسط دانش آموز در منزل و با استفاده از 
روش های فعالی در بستر مجازی انجام می گیرد.

توصیه می شود دانش آموزان هر روز مقداری از آيات 
کتاب درسی و يا قرآن کامل )مصحف شريف( را بخوانند 
و دبیر قرآن اين فعالیت ها را در ارزش يابی لحاظ می کند.
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1ـ محتوا 
عناصر تدوين برنامۀ درسی ترکیبی و بستۀ آموزشی پیشنهادی برای سال تحصیلی 14٠٠ـ1٣99 
مبتنی بر شرايط کرونايی و پساکرونا به تفكیک موضوعات درسي کتاب هاي آموزش قرآن دورۀ اول 

متوسطه )پايه هاي هفتم تا نهم( به شرح جدول صفحه قبل است.

2ـ روش تدریس
روش تدريس در بخش حضوري طبق آنچه در مقدمۀ کتاب هاي درسي آمده و نیز طبق کتاب هاي 
راهنماي تدريس است. کتاب هاي راهنماي تدريس معلم در »پايگاه کتاب های درسي« به نشاني  
http://chap.sch.ir در دسترس شما قرار دارد. اما براي بخش نیمه حضوري مي توان از الگوي 

راهبري کالس معكوس استفاده کرد.

الگوي راهبري » کالس معکوس تربیت و یادگیري قرآن کریم«

الف( چیستي کالس معکوس
کالس معكوس تربیت و يادگیري يكي از شیوه هاي آموزش و يادگیري است که در آن، کسب معلومات 
جديد و آموزش در منزل از طريق رسانه ها و فضاي مجازي صورت می گیرد و انجام تمرين و نیز تكالیف 
درسی در کالس )و يا فضاي تعاملي( است. فراگیران ويدئو های آموزشی را در منزل قبل از حضور در 
کالس )حقیقي يا مجازي( تماشا می کنند و زمان حضور در کالس )حقیقي يا مجازي( را به حل تمرين، 

انجام پروژه و بحث و تبادل نظر پیرامون آموخته های خود اختصاص می دهند. 
ويدئو های آموزشی که جزء ساختار اصلی و کلیدی تدريس معكوس است معموالً توسط مدرس )و يا 
نظام آموزشي( تهیه و يا از منابع آموزشی آنالين انتخاب می شوند. ارزش شیوۀ تدريس معكوس در 
تبديل زمان کالسی به يک کارگاه آموزشی است که در آن فراگیران می توانند دربارۀ محتوای آموزشی 
اظهارنظر کنند، میزان يادگیری خود را ارزيابی کنند و با ديگر هم کالسان از طريق فعالیت های عملی 
و گروهی در تعامل باشند. در حین جلسۀ کالس معكوس، معلم به عنوان يک مربی و يا مشاور عمل 

می کند و فراگیران را برای انجام تمرين بیشتر و فعالیت گروهی تشويق می کند.
تعریف: در کالس معکوس، تدريس، به صورت مجازی در خانه صورت می گیرد و حل تكالیف و رفع 
اشكال به کالس درس )حقیقي يا مجازي( منتقل می شود. به طور کلی به هر کالسی که در ساختار آن 
از ويدئو های آموزشی ضبط شدۀ قبل از کالس استفاده می شود و حل تكالیف را در کالس )حقیقي يا 

مجازي( به دنبال دارد، کالس معكوس گفته می شود. 
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ب( چرایي کالس معکوس
تمرکز در اين نوع از کالس معكوس تربیت و يادگیري بر استفاده از رسانۀ ملي است، زيرا تعداد قابل 
توجهي از دانش آموزان و خانواده ها امكان استفاده از فضاهاي تعاملي را ندارند. در اين الگو، دانش آموزان 
بايد فیلم هاي ويدئو را هر جلسه قبل از کالس )تعاملي( از رسانه تماشا کنند. تمرين ها و تست های 
آنالين نیز برای سنجش يادگیری دانش آموزان در محیط مجازي )شبكۀ شاد( می تواند به کار گرفته 
شود. استاد ممكن است بحث های کالسی را مديريت کند و يا اينكه اجازه دهد محیط کالس )حقیقي 
يا مجازي( مانند محیط زنده ای باشد که دانش آموزان با مشارکت و همكاری، آموخته های خود را تمرين 
کنند. اين شیوۀ آموزشی در آموزش هاي بسیاري از کشورها، رشد چشمگیری داشته است. ويدئو های 
کوتاه آموزشی اين امكان را به فراگیران می دهند تا با سرعت دلخواه خود مطالب را فراگیرند و زمانی 

که نیاز به بازآموزی و يا تمرکز بیشتری دارند، ويدئو را متوقف و از نو تماشا کنند. 

ج( ضرورت اجرا
ضرورت اجراي کالس معكوس تربیت و يادگیري در درس قرآن را بايد در موارد زير جست وجو کرد:

1 مهم ترين چالش و تهديد وضعیت پیش روي آموزش و پرورش است که گاهي زرد و گاهي قرمز 

است؛ در چنین شرايطي با توکل به خداوند حكیم و توانا مي توان با استفاده از اين الگوي مناسب، براي 
خلق يک فرصت طاليي زمینه ساز تحولی بنیادين شد ان شاء اهلل. 

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

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

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

شیوه هاي سنتي مواجه مي کند؛ 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 تربیت و يادگیري را در هر يک 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 

کارآمد و اثربخش، اجتناب ناپذير است. به بیان ديگر تحول بنیادين بدون ارائۀ الگوهاي متقن و کارآمد، 
و بسنده کردن به ارائۀ سخنان و رهنمودهاي کلي، امري بعید به نظر مي رسد.

6 ضعف اساسي عموم معلمان و مربیان حوزۀ آموزش در کشور بايد برطرف شود. اين شیوه نزديک ترين 

و کم هزينه ترين و درعین حال مؤثرترين راه براي تحقق اهداف آموزش عمومي است.
7 هر آموزشي داراي دو بخش اصلي است: »  تدريس« و »پرسش و ارزش يابی«؛ معموالً بیشترين وقت 

معلم صرف تدريس مي شود و فرصت چنداني براي ارزش يابی عملكرد و فراهم آوري موقعیت يادگیري 
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باقی نمی ماند. مخاطبان به دلیل عدم پرسش مستمر و ارزيابي مرحلۀ تكويني با يادگیري ناقص به دروس 
بعدي منتقل مي شوند و اين مسئله منجر به ناتواني مزمن در ايشان مي شود. اين طرح در جلوگیري از 

بروز چنین آسیبي بسیار مؤثر و کارآمد است.
8 معلمان همواره توان و انگیزۀ يكساني براي تدريس يک موضوع ندارند. بلكه رفته رفته دچار خستگي 

و بي انگیزگي مي شوند. در اين طرح معلم يک بار تدريس مي کند و از فیلم آن در تدريس هاي کالسي 
استفاده مي کند و طبعاً فرصت هاي جديد را براي فعالیت هاي يادگیري اختصاص مي دهد.

9 همۀ معلمان توان تدريس خوب و خیلي خوب را ندارند. در اين شیوه بهترين معلم ها در کوتاه ترين 

زمان تدريس می کنند و بقیۀ معلمان مي توانند از فیلم آن استفاده کنند.
10 اغلب فراگیران در شیوۀ سنتي، پس از تدريس معلم رغبت چنداني براي مرور دروس ندارند. ولي 

در اين شیوه يادگیري در منزل به وسیلۀ ديدن فیلم تدريس معلم با انگیزۀ مضاعفي انجام مي شود.
11 شرايط فعلي اجراي طرح مذکور با وجود فضا هايي مانند شبکۀ تربیتي و آموزشي رشد فراهم 

شده و در قالب قراردادهايي به آساني قابل اجراست.
12 به عالوه در مناطق محروم و روستايي، لوح هاي فشردۀ فیلم ها در اختیار معلمان و دانش آموزان بايد 

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

که حتي با تلفن همراه تصويربرداري کرده اند، روي وب گاه قرار دهند. اين کار به تعامل هرچه بیشتر 
اعضا کمک مي کند.

د( چگونگي برگزاري کالس معکوس
اين راهبرد ترکیبي در اجرا و عمل، شیوه اي ساده ولي نیرومند در تربیت و يادگیري محسوب مي شود؛ تا آنجا 
که در صورت برنامه ريزي همه جانبه و دقیق، مي تواند در تحول بنیادين بسیار نقش آفرين باشد. روش تدريس 
معكوس با وجود تمامی فوايدی که دارد، به سادگی می تواند به ورطۀ اشتباه کشیده شود. الزمۀ برگزاری کالس 
معكوس به شیوۀ صحیح و کارآمد داشتن آمادگی کامل است. ضبط محتوای آموزشی نیازمند تالش و صرف 
زمان است. همچنین فعالیت های قبل و حین کالس بايد به دقت برای فراگیران تبیین شود تا آنها دچار 
سردرگمی نشوند، به درستی اين شیوۀ آموزشی را درک کنند و برای آمادگی در کالس ترغیب شوند. در نتیجه 
تدريس شیوۀ معكوس، زمان و انرژی بیشتری می گیرد و نیازمند يادگیری مهارت های جديد توسط معلم است.  
اما از آنجايی که هر روز بر محبوبیت کالس معكوس افزوده می شود، ابزار های جديدی نیز برای تقويت 
بخش خارج از کالس 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 که اراده کنند در 

اختیار فراگیران قرار می دهد.
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مراحل اجراي طرح کالس معکوس 
الف( فعالیت هاي پیش از کالس

1 موضوعات و کتاب هاي درسي انتخاب مي شوند.

2 از مؤلفان يا مدرسان و يا معلمان توانمند براي تدريس )در رسانۀ ملي( دعوت مي شود.

3 براي هر موضوع يک يا چند فیلم کوتاه )حداکثر ده تا 1٥ دقیقه اي( در نظر گرفته مي شود.

4 طبق برنامۀ مشخص، تدريس موضوعات صفحه به صفحه انجام مي گیرد.

5 فیلم ها پس از تدوين، از طريق رسانۀ ملي پخش مي شود.

6 فیلم ها در شبكۀ رشد در دسترس دانش آموزان و معلمان قرار مي گیرد.

7 براي هر يک از فیلم ها مشخصات دقیق درج مي شود.

8 براي مخاطباني که به اينترنت دسترسي ندارند، بستۀ تربیت و يادگیري )DVD( پیش بیني مي شود.

ب( فعالیت هاي کالسي )جلسۀ اول(
1 در آغاز اولین جلسه، نشاني وب گاه را به مخاطبان معرفي مي کنیم. 

2 درصورت لزوم فیلم ها در اختیار مخاطبان قرار مي گیرد. )اين کار را مي توان از طريق دي وي دي 

)DVD(، فلش و آپلود در شبكۀ ملي رشد و يا حتي در وب گاه هايي مانند آپارات انجام داد.(
3 از فراگیران خواسته مي شود تا فیلم هاي تدريس را تا جلسۀ بعد )قبل از کالس( نگاه کنند. در هر 

زمان و هر مكاني و به هر تعداد بار که دوست داشتند آن را ببینند.
4 تمرين ها و تكلیف هايي براي کار در خانه به مخاطبان داده مي شود. 

ج( فعالیت هاي کالسي )جلسات بعدي(
1 معلم در جلسات بعد در کالس )حقیقي و يا مجازي( با تعامل با دانش آموزان به بررسي تكلیف ها، 

حل تمرين هاي بیشتر مي پردازد.
2 اگر فراگیر فیلم را نگاه نكرده بود، يا هنوز ياد نگرفته بود، با کمک ساير فراگیران و معلم جبران مي شود.

٣ـ ارزش یابی 
ارزش يابی اين درس به دو شكل شفاهي و کتبي است )طبق آيین نامۀ ارزش يابی پیشرفت تحصیلي( و 
از آنجا که فرايند ارزش يابی بخش قرائت و پیام قرآني کتاب درسي به صورت شفاهي است، ارزش يابی 
پیشرفت تحصیلي به صورت نیمه حضوري است و دانش آموزان هم به صورت حضوري و هم به صورت 
برخط )آنالين( و يا برونبرخط )آفالين( مي توانند در آزمون شرکت کنند. در اين مرحله دانش آموزان 

می توانند فايل هاي صوتي خود را براي دبیر محترم ارسال کنند. 
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4ـ رسانه های پشتيبان
دانش آموزان، والدين و معلمان عزيز عالوه بر استفاده از برنامه هاي رسانۀ ملي )شبكه قرآن( به نشاني:

   https://qurantv.ir/qurandartabestan
https://qurantv.ir/info/140043

مي توانند فیلم و يا صوت آموزش و تدريس محتواهاي درسي خود را از طريق شبكۀ اجتماعي دانش آموزي 

)شاد( و نیز وب گاه شبكۀ آموزشي تربیتي رشد به نشاني:
 https://www.roshd.ir 

و يا وب گاه گروه درسي قرآن دفتر تألیف کتاب ها درسي به نشاني زير دريافت کنند:
dept.talif.sch.irـhttp://quran

رسانۀ سراسری )تلويزيون و راديو( بخشی از وظیفۀ تدريس و آموزش دروس کتاب را بر عهده دارد. 
انتظار می رود دانش آموزان موظف اند از طريق رسانۀ ملي برنامه ها را دنبال کنند.

شبکۀ رشد نیز با بارگذاري فیلم هاي آموزشي وظیفۀ تدريس و آموزش را بر عهده دارد. دانش آموزان 
از آن طريق نیز مي توانند به تدريس و آموزش دسترسي داشته باشند.

شبکۀ شاد دو محور اصلي را پشتیباني مي کند:
1 تعامل بین معلم، دانش آموزان و خانواده

2 ارزش يابی پیشرفت تحصیلي )مستمر و پاياني(
تلویزیون استاني با توجه به ظرفیت هاي خود مي تواند با تكرار برنامه ها و يا ساخت برنامه هاي مكمل، 
و نیز با توجه به شرايط فرهنگي، اقلیمي و زباني ضمن توجه به معرفي فعالیت هاي انجام گرفته و 
تشويق معلمان و دانش آموزان به گسترش فضاي تعاملي فرايند تربیت و يادگیري در استان کمک کند.

5ـ انتظارات از مخاطبان برنامه
 خانواده

1 در »  مقدمۀ« کتاب درسي دانش آموز دو صفحه براي والدين محترم درنظر گرفته شده است. لطفاً 
آن را با دقت بخوانید.

2 خانواده هاي محترم بیش از همه به »نقش الگویي« خود در آموزش قرآن دقت کنند چرا که 
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دانش آموزان همان طور که نماز خواندن و روزه گرفتن و بسیاري از مسائل فردي و اجتماعي را از والدين 
خود مي آموزند، انس با قرآن کريم را نیز به صورت غیرمستقیم از خانوادۀ خود فرا  مي گیرند.

3 »خواندن مستمر و روزانه« از روي آيات کتاب درسي )يا قرآن کريم( به نحوي که در کالس بیان 

شده، مهم ترين نقش را در کسب مهارت خواندن قرآن دارد. لذا از فرزند خود بخواهید به اين مهم عمل 
کند و شما نیز با نظارت و حمايت خود، مشوق او باشید. 

4 در شبکۀ رشد عالوه بر فیلم هاي آموزشي کتاب درسي براي دانش آموزان، فیلم هايي نیز براي 
www.roshd.ir  :والدين محترم در نظر گرفته شده است؛ لطفاً آنها را نیز ببینید

5  بحث و گفت  و  گو: هدف از پیام هاي قرآني کسب مهارت تدبر است. لذا والدين به جاي ارائۀ توضیح، 
فرزند خود را راهنمايي کنند تا خود دربارۀ موضوع و مفهوم پیام قرآني سخن بگويد.

6 مطالعه و پژوهش: والدين شرايط و امكان الزم را براي انجام مطالعه و پژوهش توسط دانش آموز 
فراهم مي آورند.

 معلم )دبیر قرآن(
1 به اولويت کسب مهارت روخواني و روان خواني توجه جدي داشته باشند و در فرصت هاي مقتضي 
به شیوه ای درهم تنیده و تلفیقي به ساير موارد نیز اشاره کنند. مانند پیدا کردن پیام قرآني در متن 

آيات درس، ترجمۀ لغات و ترکیب هاي ساده و پرکاربرد، داستان هاي قرآني و ... .
2 در مقدمۀ هريک از کتاب هاي درسي قرآن، به اهداف، روش هاي تدريس و ارزش يابی اشاره شده 

است. دبیران محترم ضمن مطالعۀ اين بخش، زمینۀ تحقق اين مهارت را فراهم آورند. 

 مدیریت مدرسه
1 به عنوان حلقۀ وصل دانش آموز، دبیر و برنامۀ درسي، زمینۀ مناسب يادگیري مؤثر را بر عهده دارند. 
2 مديران محترم مي توانند با نقش آفريني اثربخش خود در زمینۀ نظارت بر حسن اجراي برنامۀ درسي 

قرآن، به ارتقای کمي و کیفي اين درس کمک شاياني کنند.

 مالحظات 
1 حفظ تعريف قواعد ضرورتي ندارد، بلكه رعايت آن درحین خواندن مالک يادگیري است. از اين رو 

از پرسش از قاعده خودداري شود )مهارت آموزی به جای قاعده محوری(.
2 مراد از »حفظ قرآن« حفظ نسبي و اجمالي پیام هاي قرآني و آيات منتخب تربیتي است. دبیر 
محترم با توجه به میزان عالقۀ دانش آموزان آنها را به حفظ نسبي اين آيات تشويق مي کند. توجه به 
اين امر ضروري است که توانايي حفظ قرآن يک امر » تدریجي« است و ارتباط زيادي با تفاوت هاي 

فردي دانش آموزان دارد. لذا از سخت گیري و نیز مقايسۀ دانش آموزان با يكديگر پرهیز شود.
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3 خانواده هاي محترم بیش از همه به »نقش الگویي« خود در آموزش قرآن دقت کنند چرا که 
دانش آموزان همان طور که نمازخواندن و روزه گرفتن و بسیاري از مسائل فردي و اجتماعي را از والدين 

خود مي آموزند، انس با قرآن کريم را نیز به صورت غیرمستقیم از خانوادۀ خود فرامي گیرند.
4 »خواندن مستمر و روزانه« از روي آيات کتاب درسي )يا قرآن کريم( به نحوي که در کتاب درسي 
بیان شده، مهم ترين نقش را در کسب مهارت خواندن قرآن دارد. لذا از دانش آموز بخواهید به اين مهم 

عمل کند و شما نیز با نظارت و حمايت خود، مشوق او باشید. 
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راهنماي درس عربی، زبان قرآن
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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

حضوری
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
رسانه های پ

وری/ حض
غیرحضوری

offline )بیرون 
ط(

خ
ط(

online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده
فضای مجازی

تلوزیون

شبکه رشد

شبکه شاد

سراسری

استانی

آموزش عربی، زبان قرآن/ هفتم تا نهم/ دوره اول متوسطه

٢

٣٥ دقیقه غیر حضوری معادل ٥٠ دقیقه حضوری

معجم )واژگان پركاربرد(

ساختار زبان )قواعد(

تمرينات )ساختار، كاربرد 
واژگان (

س )مهارت شفاهي 
متن در

خواندن، گفتن و شنیدن به 
همراه ترجمه(

كنز الحكمه/ نور السماء
ت و تحقیق

فعالی

روش های فعال در بستر مجازی: دانش آموز پیش مطالعه می كند و دبیر رفع اشكال می كند. ترجمه متون و عبارات با دانش آموز است.

بارگذاری كلیپ های آموزشی عربی در سايت شبكه رشد با نظارت دفتر تألیف كتاب های درسی. دانش آمو.ز به شبكه رشد مراجعه 
www.roshd.ir .نمايد

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

تعیین ناظر بر تهیه فیلم های آموزشی صداوسیما، همكاری با صداوسیمای برخی كشورهای اسالمی برای بهره برداري از كلیپ های كوتاه 
آموزشی در زمینه آموزش عربی به غیر عرب زبان

همكاری با گروه آموزشي استان براي تهیه فیلم های آموزشی و ساير فعالیت ها كه گروه نیز شايسته است تحت نظارت دفتر تألیف باشد.

ارزش یابی به مثابه یاددهیـ  یادگیری:  دانش آموز با استفاده از نرم افزار لغت نامه )مانند نرم افزارالمعانی( متونی را ترجمه مي كند. 
اين متون را دبیر انتخاب می كند.  دانش آموز كارهايش مانند پژوهش را براي معلم ارسال می كند. دانش آموز متن درس را قرائت و 
ترجمه می كند و در قالب فايل صوتی برای معلم ارسال مي كند. همچنین قواعد هر درس را خالصه مي كند و در قالب ورد، نوشته با 
خودكار يا فايل صوتي مي فرستد. برگزاری امتحان حضوری پیشنهاد می شود جهت رفع اشكال در برگه امتحانی فايل صوتی در شبكه 

اجتماعی ارسال شود.

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

آموزش، تدریس و تربیت از طریق سیستم های مجازی: معلم نقش مدير آموزشی دارد و اشكاالت دانش آموز را برطرف مي كند. بر نحوه 
فرايند يادگیري دانش آموز نظارت می كند و نقش اصالح آموخته هاي را دارد.

نظارت، حمایت و تشویق معلمان و دانش آموزان: مدير بر گروه های درسی در شبكه شاد نظارت مي كند و براي هرگروه ناظري 
تعیین مي كند كه مطالب اصلي را در كانال همان كالس قرار دهد و برخي مطالب را سنجاق كند و به پاره اي سؤاالت مانند تاريخ 

آزمون ها و نوع تكالیف پاسخ دهد. دبیر عربی با همان ناظر يا نماينده تماس دارد و به سؤاالت او پاسخ مي دهد.

مشارکت، مراقبت و حمایت و تشویق دانش آموزان:  از سالمت جسمي، عاطفي و روحي دانش آموز مراقبت مي كند؛ و با مشاركت 
صحیح در فرايندهاي ياددهي ـ يادگیري و ارزش يابی بر تحقق آموزش مفید و مناسب نظارت مي كند.
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1ـ محتوا 
عناصر تدوين برنامۀ درسی تركیبی و بستۀ آموزشی پیشنهادی برای سال تحصیلی 1٤٠٠ـ1٣99 مبتنی 
بر شرايط كرونايی نیمه حضوری به تفكیک موضوعات درسي كتاب هاي آموزش عربي، زبان قرآن در 

دوره اول متوسطه )پايه هاي هفتم تا نهم( در جدول صفحه قبل به آن اشاره شده است.

2ـ روش تدریس
روش تدريس براي شرايط وضعیت زرد طبق آنچه در مقدمۀ كتاب هاي درسي آمده و نیز طبق كتاب هاي 
راهنماي معلم تدريس است. كتاب هاي راهنماي تدريس معلم در سايت »پايگاه كتاب های درسي« به 

نشاني http://chap.sch.ir در دسترس شما قرار دارد.

عربی، زبان قرآن / پایۀ هفتم کد 114/1
ترجمۀ جمالت آغازين و متن های آغاز هر درس غیرحضوری و شرح قواعد و حل تمرينات حضوری است.

تدريس اين مطالب حضوری است:
1 در درس اّول اسم اشاره به مفرد، مثّنی و جمع در كنار اسم مثّنی.

2 در درس دوم تدريس كلمه های پرسشی »َهْل، أَ، َمْن، ما« در كنار »ما هَو، ما هَي، ماذا«.
3 در درس سوم تدريس كلمه های پرسشی »أَيَن و َكْم« و تدريس عددهای 1 تا 1٢ )البّته حفظ 

عددها به صورت غیرحضوری است(.
4 درس چهارم كاًل به صورت غیرحضوری است.

5 در درس پنجم تا پايان درس نهم تدريس فعل ماضی حضوری است.
6 در درس دهم، دوره ای بر فعل ماضی انجام شده است؛ اين دوره نیز به صورت حضوری است.

7 دبیر در بخش تمرينات مجاز است تمرينات ترجمه را غیرحضوری برگزار كند.
8 درس يازدهم و دوازدهم غیرحضوری است.

قرائت عبارات و متون آغازيِن دروس توّسط دانش آموز و در قالب فايل صوتی انجام و برای معلّم ارسال 
می شود.
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عربی، زبان قرآن / پایۀ هشتم کد 125
ترجمۀ متن های آغازيِن هر درس غیرحضوری و شرح قواعد و حل تمرينات حضوری است.

تدريس اين مطالب حضوری است:
1 در درس اول يادآوری فعل ماضی و ضمیر حضوری است؛ مانند »أنا َسِمْعُت«. نظر به اينكه درس 
اّول تكرار آموخته های پیشین است تدريس همۀ درس اول )به جز يادآوری ضمیر و فعل ماضی( به 

صورت غیرحضوری می تواند باشد. 
2 تدريس قواعد فعل مضارع در درس دوم تا پايان درس نهم به صورت حضوری است و ترجمۀ متن 
درس و حل تمرين درک مطلب غیرحضوری و بر عهدۀ دانش آموز است. در پايان درس نهم دانش آموز 

بايد شبیه فعل مضارع )نَْظَرةٌ إلَی الِْفعِل الُْمضاِرِع( را ضبط كند و بفرستد.
3 در درس دهم تدريس اعداد ترتیبی يكم تا دوازدهم )اأْلّول إلٰی الّثاني َعَشَر( به صورت حضوری و 
ترجمۀ متن درس و حل تمرين درک مطلب غیرحضوری و بر عهدۀ دانش آموز است. از دانش آموز خواسته 

شود عددهای اصلی و ترتیبی را با صدای رسا بخواند و صدايش را ضبط و ارسال كند.
4 بخش های پژوهشی كتاب را انجام دهد و بفرستد.

5 قرائت عبارات و متون آغازيِن دروس توسط دانش آموز و در قالب فايل صوتی انجام و برای معلم 
ارسال می شود. 

عربی، زبان قرآن / پایۀ نهم کد 141
ترجمۀ متن های آغازيِن هر درس غیرحضوری و شرح قواعد و حل تمرينات حضوری است.

تدريس اين مطالب حضوری است:
1 در درس اّول يادآوری فعل ماضی، مضارع، امر و نهی و نفی و مستقبل و ضمیر حضوری است. نظر به 
اينكه درس اّول تكرار آموخته های پايۀ هفتم و هشتم است، تدريس همۀ درس اول به صورت غیرحضوری 
می تواند باشد. )به جز يادآوری قواعد(. از دانش آموز بخواهیم از جدوِل انتهای درس نهم عربی هشتم 
رونويسی كند و يک بار هم فعل ماضی را همراه ضمیر بنويسد )نیازی به رونويسی از ضماير متصل در 

فعل ماضی نیست(. سپس اين جدول را با صدای بلند بخواند و صدايش را ضبط كند و بفرستد.
2 تدريس قواعد وزن و حروف اصلی در درس دوم تا پايان درس نهم به صورت حضوری است و ترجمۀ 

متن درس و حل تمرين درک مطلب غیرحضوری و بر عهدۀ دانش آموز است.
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3 در درس سوم تا پايان درس ششم قواعد فعل امر و فعل نهی را معلم حضوری تدريس كند و ترجمۀ 
متن را دانش آموز انجام دهد. متن ترجمه شده را همراه با روخوانِی آن از طريق شبكه )مانند شبكۀشاد( 

ارسال كند.
4 در درس هفتم قواعد تركیب وصفی و اضافی و فن ترجمه و حل تمرينات را معلم به صورت حضوری 
تدريس می كند. الزم است پیش از آغاز تدريس، مبحث تركیب اضافی و وصفی در ادبیات فارسی 

يادآوری شود. ترجمۀ متن و درک مطلب غیرحضوری است.
5 در درس هشتم مبحث معادل ماضی استمراری و فن ترجمه به صورت حضوری تدريس می شود و 

ترجمۀ متن و درک مطلب غیرحضوری است.
6 در درس نهم مبحث ساعت خوانی و حل تمرينات حضوری و ترجمه متن و درک مطلب غیرحضوری است.

7 همۀ درس دهم به صورت غیرحضوری است.
8 دانش آموز بخش های پژوهشی كتاب را انجام دهد و بفرستد.

9 قرائت عبارات و متون آغازيِن دروس توسط دانش آموز و در قالب فايل صوتی انجام و برای معلم 
ارسال می شود.

3ـ ارزش یابی
ارزش يابي در وضعیت نیمه حضوری )وضعیت زرد( مانند وضعیت سفید )عادی( كه در كتاب های راهنماي 
http://chap.sch. معلم آمده است، انجام می گیرد. اين كتاب ها در »پايگاه كتاب های درسي« به نشاني

ir در دسترس است.
دانش آموزان فايل هاي صوتي بخش غیرحضوری ترجمۀ متن و پاسخ به درک مطلب را براي معلم 

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

نیز در  نشانی http://arabicـdept.talif.sch.ir قرار دارد.

4ـ رسانه های پشتيبان
دانش آموزان، والدين و معلمان عالوه بر استفاده از برنامه هاي رسانۀ ملي، مي توانند كلیپ های آموزشی و 
تدريس مجازی را از طريق شبكه های اجتماعي دانش آموزي )شاد( و نیز وب گاه شبكۀ آموزشي تربیتي 
رشد به نشاني  https://www.roshd.ir يا وب گاه گروه درسي عربی دفتر تألیف كتاب های درسي به 

.dept.talif.sch.irـhttp://arabic :نشاني روبه رو دريافت كنند
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5ـ انتظارات از مخاطبان برنامه 
 خانواده

1 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. 

2 الزم است خانواده ها مراقب باشند 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.
3 در » مقدمۀ« كتاب درسي دانش آموز بخشی براي والدين در نظر گرفته شده است. لطفاً آن را با دقت 

بخوانید.

 مدیریت مدرسه
1 مديران مدارس به عنوان حلقۀ وصل دانش آموز، معلم و برنامۀ درسي، زمینۀ مناسب يادگیري مؤثر 

را بر  عهده دارند. 
2 مديران محترم مي توانند با نقش آفريني اثربخش خود در زمینه درس عربی، به ارتقای كمي  و كیفي 

اين درس كمک شاياني كنند. 
3 با توجه به اينكه دانش آموز در شرايط زرد و قرمز حضور كامل در كالس ندارد، توجه به آموزش هاي 

مجازي بسیار مهم است.

 معلم
1 معلمان گرامی از دانش آموزان بخواهند متن درس را با صداي رسا و بلند بخوانند و در قالب فايل 

كم حجم از طريق شبكه )مانند شبكۀ شاد( ارسال كنند. 
2 كانالی ويژۀ مطالب مهم راه اندازي شود كه همۀ 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، مدير )ادمین( شود.
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راهنماي دروس فارسی و نگارش



77

برنامة درسی
 دورۀ اول متوسطه در
 شرایط ویروس کووید 19



78

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

حضوری
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
های پ رسانه 

حضوری/غیرحضوری
ط(

offline )بیرون خ
ط(

online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده

فضای مجازی
تلویزیون

شبکۀ رشد

شبکۀ شاد

سراسری

استانی

فارسی / هفتم/ دورۀ اّول متوسطۀ

1

٣٥ دقیقه غیر حضوری معادل  ٥٠ دقیقه حضوری

ش، فصل هاي اول، 
ستاي

ش ـ 
سوم، پنجم، نیاي

ش هاي زباني و ادبي 
دان

كل كتاب

چهارم، 
فصل هاي دوم، 

ش های 
ششم و هفتم )دان

زبانی و ادبی فصول مذكور 
س شود.(

حضوری تدري

روش های پیشنهادی:
روش تدريس معكوس ـ خودارزيابي ـ خواندن دقیق و انتقادي ـ 

تكلیف محور ـ پروژه ـ آموزش فراگیر

لوح هاي فشرده تصويري و صوتي، فیلم سینمايي مناسب با دروس

امكان سازي تعامل بین معلم و دانش آموز براي آموزش و يادگیري

پخش نمونه تدريس معلمان كشوري درس ادبیات

پخش نمونه تدريس معلمان استاني درس ادبیات

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

یادگیرنده فعال: انجام فعالیت هاي زباني، ادبي و نگارشی، روخواني، پاسخ به سواالت، درك مطلب و نوشتار از ديگر وظايف دانش آموزان 
می باشد.

راهبر و هدایت کننده یاددهی ـ یادگیری: تمامي اركان جامعه به ويژه عوامل مؤثر در امر تربیت و يادگیري بايد از معلم و جايگاه او 
براي ايفاي اين نقش خطیر حمايت كنند.

 طراحي آموزشي، هدايت و رهبري و نظارت بر عملكرد دانش آموزان وظیفه معلم است.

و  اولیا  با  ارتباط  برقراري  و  غیرحضوري  آموزش هاي  بهتر  هرچه  اجراي  در  معلمان  با  همكاري  هماهنگ کننده:  و  سازمان دهنده 
می باشد. مدير  وظايف  ديگر  از  الزم  امكانات  و  شرايط  از  آنها  مطلع كردن 

مسئول تربیت: تشويق و ترغیب و نظارت بر اجراي تكالیف در منزل و همكاري در تأمین منابع مطالعاتي و همكاري با معلم در اجراي 
هر چه بهتر آموزش از وظايف مهم  خانواده است.

ت ها و 
فعالی

خودارزيابي ها

نگارش/ هفتم / دورۀ اّول متوسطۀ

ش، فصل هاي اول، 
ستاي

ش ـ 
سوم، پنجم، نیاي

ش هاي زباني و ادبي 
دان

كل كتاب

چهارم، 
فصل هاي دوم، 

ش های 
ششم و هفتم )دان

زبانی و ادبی فصول مذكور 
س شود.(

حضوری تدري
روش های پیشنهادی:

روش تدريس معكوس ـ تكلیف محورـ شخصي سازي شده ـ آفرينش 
ادبي

ت ها و 
فعالی

خودارزيابي ها
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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

حضوری
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
رسانه های پ

حضوری/غیرحضوری
ط(

offline )بیرون خ
ط(

online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده
فضای مجازی

تلویزیون

شبکۀ رشد

شبکۀ شاد

سراسری

استانی

فارسی / هشتم/ دورۀ متوسطۀ اّول نظری

1

٣٥ دقیقه غیر حضوری معادل  ٥٠ دقیقه حضوری

ش، فصل هاي اول، 
ستاي

ش ـ 
سوم، پنجم، نیاي

ش هاي زباني و ادبي 
دان

كل كتاب

چهارم، 
فصل هاي دوم، 

ش های زبانی 
ششم )دان

و ادبی فصول مذكور 
س شود.(

حضوری تدري

روش های پیشنهادی:
روش تدريس معكوس ـ خودارزيابي ـ خواندن دقیق و انتقادي ـ 

تكلیف محور ـ پروژه ـ آموزش فراگیر

ايجاد تعامل بین معلم و دانش آموز براي آموزش و يادگیري

فیلم هاي تولید شده توسط شركت ها و مؤسسات داراي مجوز از آموزش و پرورش

پخش نمونه تدريس معلمان كشوري درس ادبیات

پخش نمونه تدريس معلمان استاني درس ادبیات

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

یادگیرنده فعال: انجام فعالیت هاي زباني، ادبي و نگارشی، روخواني، پاسخ به سؤاالت، درك مطلب و نوشتار از ديگر وظايف دانش آموزان 
می باشد.

راهبر و هدایت کننده یاددهی ـ یادگیری: تمامي اركان جامعه به ويژه عوامل مؤثر در امر تربیت و يادگیري بايد از معلم و جايگاه او 
براي ايفاي اين نقش خطیر حمايت كنند.

طراحي آموزشي، هدايت و رهبري و نظارت بر عملكرد دانش آموزان وظیفه معلم است.

و  اولیا  با  ارتباط  برقراري  و  غیرحضوري  آموزش هاي  بهتر  هرچه  اجراي  در  معلمان  با  همكاري  هماهنگ کننده:  و  سازمان دهنده 
است. معلم  وظیفه  الزم  امكانات  و  شرايط  از  آنها  مطلع كردن 

مسئول تربیت: تشويق و ترغیب و نظارت بر اجراي تكالیف در منزل و همكاري در تأمین منابع مطالعاتي و همكاري با معلم در اجراي 
هر چه بهتر آموزش از وظايف مهم خانواده است.

و 
ت ها 

فعالی
ها

زيابي 
ر

دا
خو

نگارش/ هشتم / دوره متوسطه اول

س هاي اول، دوم، ششم 
در

و هشتم
س هاي سوم، چهارم، 

در
پنجم و هفتم

روش های پیشنهادی:
روش تدريس معكوسـ  تكلیف محورـ شخصي سازي شدهـ  آفرينش 

ادبي
ت هاي نگارشي: 

فعالی
مثل نويسي، 

ت نويسي، 
درس

ت نگاري و 
حكاي

تصويرنويسي
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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

حضوری
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
های پ رسانه 

حضوری/غیرحضوری
ط(

offline )بیرون خ
ط(

online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده

فضای مجازی
تلویزیون

شبکۀ رشد

شبکۀ شاد

سراسری

استانی

فارسی / نهم/ دورۀ اّول متوسطه

1

٣٥ دقیقه غیر حضوری معادل  ٥٠ دقیقه حضوری

ش، فصل هاي اول، 
ستاي

ش ـ 
سوم و پنجم، نیاي

ش هاي زباني و ادبي 
دان

كل كتاب

فصل هاي دوم، چهارم و 
ش های زبانی 

ششم )دان
و ادبی فصول مذكور 
س شود.(

حضوری تدري

روش پیشنهادی:
ـ  انتقادي  و  دقیق  خواندن  ـ  ارزيابي  خود  ـ  معكوس  تدريس  روش 

فراگیر آموزش  ـ  پروژه  محورـ  تكلیف 

ايجاد تعامل بین معلم و دانش آموز براي آموزش و يادگیري

فیلم هاي تولید شده توسط شركت ها و مؤسسات داراي مجوز از آموزش و پرورش

پخش نمونه تدريس معلمان كشوري درس ادبیات

پخش نمونه تدريس معلمان استاني درس ادبیات

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

یادگیرنده فعال: انجام فعالیت هاي زباني، ادبي و نگارشی، روخواني، پاسخ به سؤاالت، درك مطلب و نوشتار از ديگر وظايف دانش آموز 
می باشد.

راهبر و هدایت کننده یاددهی ـ یادگیری: تمامي اركان جامعه به ويژه عوامل مؤثر در امر تربیت و يادگیري بايد از معلم و جايگاه او 
براي ايفاي اين نقش خطیر حمايت كنند.

طراحي آموزشي، هدايت و رهبري و نظارت بر عملكرد دانش آموزان وظیفه معلم است.

و  اولیا  با  ارتباط  برقراري  و  غیرحضوري  آموزش هاي  بهتر  هرچه  اجراي  در  معلمان  با  همكاري  هماهنگ کننده:  و  سازمان دهنده 
است. معلم  وظايف  ديگر  از  الزم  امكانات  و  شرايط  از  آنها  مطلع كردن 

مسئول تربیت: تشويق و ترغیب و نظارت بر اجراي تكالیف در منزل و همكاري در تأمین منابع مطالعاتي و همكاري با معلم در اجراي 
هر چه بهتر آموزش از وظايف مهم خانواده است.

ت ها و 
فعالی

خودارزيابي ها

نگارش/ نهم / دورۀ اّول متوسطه

سوم، 
س هاي اول، 

در
هشتم

پنجم و 
س هاي دوم، چهارم، 

در
ششم و هفتم

روش پیشنهادی:
ـ  شده  شخصي سازي  محورـ  تكلیف  ـ  معكوس  تدريس  روش 

ادبي آفرينش 

ت هاي نگارشي: 
فعالی

مثل نويسي، 
ت  نويسي، 

درس
ت نگاري و 

حكاي
تصويرنويسي
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1ـ محتوا
کتاب هاي فارسي دورۀ اول متوسطه )هفتم، هشتم و نهم(

ـ در وضعیت زرد تدريس حضوري اين كتاب به صورت يك هفته در میان، 2 ساعت خواهد بود.
ـ در كتاب فارسي به ويژگي هاي گفتاري و آوايي زبان فارسي همچون لحن، تكیه، آهنگ و ديگر خرده 

مهارت ها به طور مناسب توجه شود.
ـ فعالیت هاي نوشتاري به گونه اي طراحي و سازمان دهي شود تا آموزش و يادگیري آموخته ها و كاربرد 

صحیح آنها به درستي محقق شود. 
ـ فعالیت هاي نوشتاري تمريني براي تثبیت و تقويت محتواي خوانداري كتاب است. آموزش اين دو 
بخش، پابه پاي هم صورت مي گیرد تا مهارت هاي الزم هر دو پهنه، هماهنگ و متناسب با يكديگر 

تقويت و پرورده شود.
ـ از شرح و بیان مطالب اضافي كه به انباشت دانش و خستگي ذهني دانش آموزان منجر مي شود، بايد 

پرهیز كرد. اين موضوع در نكته هاي ادبي و زباني بايد به صورت جدي رعايت شود.
ـ از فعالیت هاي بخش كارگروهي كه مربوط به قلمرو مهارت هاي گفتاري زبان است، تنها دو مورد 

دلخواه پاسخ داده شود. 
ـ فصل ادبیات بومي  با درس هاي آزاد، فرصت بسیار مناسب براي مشاركت دانش آموزان و دبیران در 
تدوين بخشي از كتاب است كه در اين زمان كرونايي دانش آموزان مي توانند در منزل آماده كنند و در 

فضاي مجازي به همساالن و دبیر خود ارائه كنند. 
ـ نكته هاي زباني و ادبي برگرفته از متن درس است و پیوستگي زيادي با ساختار زبان درس دارد، آموزش 
اين نكات به فهم درس كمك مي كند. بنابراين»متن محوري« در اين بخش از اصول مورد تأكید است.
ـ روان خواني ها، شعرخواني ها و حكايات با هدف پرورش مهارت هاي خوانداري، ايجاد نشاط و آشنايي 
با متون مختلف و مهم تر از همه، پرورش فرهنگ مطالعه در ساختار فارسي گنجانده شده اند. در پايان 
همة آنها بخش »درك و دريافت« با دو پرسش واگرا، براي تقويت سواد خواندن و درك و فهم و پرورش 

روحیة نقد و تحلیل تنظیم شده اند.

کتاب هاي نگارش دورۀ اول متوسطه )هفتم، هشتم و نهم(
ـ با توجه به وضعیت زرد، يك هفته در میان، 2 ساعت براي نگارش و امال در نظر گرفته شود. در 
آموزش محتواي اين كتاب، تأكید بر بهره گیري از روش هاي فعال و تقويت روحیة مشاركت پذيري 
دانش آموزان است. به كارگیري روش هايي چون زايش و برخورد انديشه ها )روش سازي طرز تلقي(، 
بارش فكري، نوآفريني )بديعه پردازي( و حل مسئله در آموزش مفاهیم اين كتاب، اثربخش و كارا 

خواهد بود.
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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

ـ بنیاد نوشتن و تولید متن، فعالیتي فردي است و فرايندي سه مرحله اي دارد: 
الف( پیش از نوشتن    

ب( نوشتن    
پ( پس از نوشتن. 

مرحلة نخست، فرصت سازي براي طراحي نقشة ذهني و بارش فكري است. مرحلة دوم، زمان تولید 
نوشته است. هركس به سراغ دفتر و قلم خود مي رود و با توجه به خوانده ها و اندوخته هاي پیشین و 

نقشة ذهني طراحي شده، نوشتن را آغاز مي كند. مرحلة سوم، هنگام بازبیني و ويرايش است. 
ـ رويكرد برنامه و محتواي اين كتاب، مهارتي است؛ يعني براي كسب مهارت نوشتن، ضروري است. 
فرايند آموزش، زايش و بارش فكري، سازمان دهي ذهني، تولید، تمرين و تكرار طي شود. بدين سبب، 
اين درس، كاماًل ورزيدني و عملي است و در ارزش يابي از آن، جايي براي طرح پرسش هاي شناختي و 
حفظ كردني نیست. در پي هر درس، تمرين هاي نوشتني با عنوان فعالیت هاي نگارشي، درست نويسي، 

تصويرنويسي، حكايت نگاري و مثل نويسي سازمان دهي شده است.
ـ فعالیت هاي نگارشي با نظمي علمي و آموزشي به دنبال هم آمده اند؛ شمارة يك با هدف تقويت توانايي 
بازشناسي )تشخیص(، شمارة دو با هدف پرورش آفرين شگري )تقويت توانايي نوشتن و تولید متن( و 

شمارة سه با هدف تقويت داوري )توانايي بررسي، تحلیل و نقدنويسي(، طراحي شده است. 
ـ درست نويسي با هدف آموزش هنجارهاي نوشتن و آشنايي با كاربرد درست واژگان در نوشتار معیار، 
در ساختار كتاب گنجانده شده است. تصويرنويسي، يعني نوشتن دربارة اجزا و عناصر تصوير، الزمة 

خوب نوشتن در اين بخش، دقت در نگاره ها، بررسي، خوانش و درك عناصر بصري است. 
ـ در حكايت نگاري، تأكید بر بازنويسي به زبان ساده و ساده نويسي است. 

ـ مثل نويسي، تمريني براي بازآفريني و گسترش مثل است. در مثل نويسي، دانش آموزان با افزودن شاخ 
و برگ به اصل مثل، نوشتة جديدي خلق مي كنند.

2ـ روش های تدريس
در كتاب راهنماي معلم روش های تدريس درس فارسي به  تفصیل ارائه شده است كه در آموزش های 
حضوري قابل اجراست. در شرايط آموزش های غیرحضوري درس فارسي، روش های تدريس متناسب 
با هر يك از محتواهای اين درس در دوره های مختلف تحصیلي به شرح جدول زير پیشنهاد می شود:
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روش های تدریس پیشنهاديمحتوانوع آموزشدورۀ تحصیلي

اول متوسطه

حضوري

مهارت های زباني و ادبي )گوش دادن، 
خواندن، گفتن و نوشتن، تحلیل و تركیب 

سازه هاي زباني، آفرينش ادبي(
موضوعات و مفاهیم ارزشي و شناختي 
فصول  در  معرفي شده  مفاهیم  مانند 
كتاب، واژه شناسي و دستور و آرايه ها، 

عروض و نقد ادبي

بر اساس كتاب هاي راهنماي معلم

غیرحضوري

تمرينات مناسب براي نوشتن، خواندن   و 
درك مطلب و كاربرد آموزه هاي زباني و 

ادبي در تكالیف تعیین شده

روش خواندن فردي
روش تكلیف محور

روش شخصی سازی شده
روش آموزش فراگیر

روش خودارزيابي
روش آفرينش ادبي )بديعه پردازي(

موضوعات و مفاهیم ارزشي و شناختي 
فصول  در  معرفي شده  مفاهیم  مانند 
كتاب، واژه شناسي و دستور و آرايه ها، 

عروض و نقد ادبي

روش مطالعة فردي
روش تكلیف محور

روش پروژه
روش تكلیف محور
روش خودارزيابي

 روش تکلیف محور: در اين روش يادگیرنده تكالیف زباني تعیین شده توسط معلم را انجام می دهد و 
معلم نیز بازخورد فردی ارائه مي 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 زباني شامل تمرينات گوش دادن، 
گفتن، خواندن، نوشتن، قرائت متن، حفظ شعر و پاسخ به سؤاالت را به صورت كلی تجويز كند و هريك 
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.
تفاوت های  براساس  كه  است  برنامه ای  روش شخصی سازی شده،  روش شخصی سازی شده:   
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 يادگیري 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 يادگیري 
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 مجازي درس فارسي است و به معلم اين امكان 
را می دهد تا از امكانات، فضا و انواع رسانه های آموزشي قابل استفاده در فضاي مجازي )فیلم، عكس، 
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پوستر و...( بهره الزم را ببرد.
ويژگی های اين روش عبارت انداز:

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

 کنترل مدیریتي: سیاست ها توسط معلم و مديريت اجراي تكالیف توسط دانش آموزان صورت 
می پذيرد و اولیا در منزل نقش نظارتی خواهند داشت.

 تکالیف: با هدف درگیرسازی دانش آموزان در فعالیت های تمريني و مهارتي ارائه می شود و بیشتر 
تكالیف براي تمرين انفرادي طراحی شده است و دانش آموزان موظف به انجام، ثبت و گزارش دهي 

تكالیف به معلم اند.
 تعامالت آموزشي: به طور متوسط در هر جلسة آموزش، يك بازخورد توسط معلم ارائه می شود.

 تعیین روال عمل: سرعت عمل يادگیري 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 يادگیري در دست دانش آموزان است نه معلم. هر دانش آموز 
بر  اساس توان خود در فعالیت های يادگیري شركت می كند و از يك مرحله  به  مرحلة ديگر می رود. 

 روش آموزش فراگیر: در اين روش معلم چندين سطح عملكرد برای موفقیت همة دانش آموزان 
ارائه می كند. دانش آموز سطح عملكرد را بر   اساس توانايی خود انتخاب می كند و در تكالیف يادگیري 
آن شركت می كند. به عنوان مثال در آموزش تمرينات بندنويسي، متن نويسي و آفرينش ادبي، معلم 
چندين سطح تمرين )ساده به دشوار( ارائه می كند و دانش آموز با توجه به توانايي خود يكي از سطوح 

نگارشي را انتخاب می كند و مي نويسد.
 روش خودارزیابي: در اين روش دانش آموزان خود را در مقايسه با برگة 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 دانشي درس فارسي در زمینة فضاي مجازي بسیار 
پركاربرد و قابل اجراست. در شروع آموزش، معلم انواع پروژه در درس فارسي را به شرح زير معرفي   و 
دانش آموزان را در انتخاب مناسب آنها راهنمايي مي كند. براي اين كار معلم مي تواند نمونه هايی از 

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

 تهیة گزارش بر اساس ضبط مشاهدات در محیط زندگي
 تهیة گزارش بر اساس مصاحبه با افراد مختلف در خانواده
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 تهیة روزنامه ديواری
 كشیدن نقاشی از موضوعات و مفاهیم مختلف آموزشي

 داستان نويسی دربارة موضوعات مشخص شده از جانب معلم 
 واژه سازي، گروه كلمه سازي، جمله سازي و متن نويسي 

پس از معرفي موضوعات درس فارسي )بر اساس كتاب های راهنماي معلم(، معلم فهرستی از عناوين 
موضوعات مرتبط را تهیه می كند و در اختیار دانش آموزان قرار مي دهد تا هر دانش آموز با مشورت 
اولیاي خود و مطابق با ذوق و عالقه، موضوعی از اين فهرست را انتخاب كند. پس از انتخاب موضوعات 

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

 آشنا  كردن والدين با پروژه، هدف ها و انتظارات پروژه 
 درخواست اعالم زمان بندي اجراي پروژه و ارائة گزارش از دانش آموز

 نظارت مستمر بر فرايند انجام پروژه ها با دريافت گزارش
 دادن فرصت مشخص به دانش آموزان براي گزارش پروژة خود به شما و ساير همكالسی های خود 

 معرفي پروژه هاي بهتر و بايگاني آنها در مدرسه و نمايش در معرض عموم
 روش اکتشافي: در آموزش به روش اكتشافي در فضاي مجازي الزم است معلم با طراحي آموزشي 
مناسب و بهره مندی از امكانات فضاي مجازي از انواع رسانه های مختلف آموزشی )فیلم، عكس، پاورپوينت 

و...( بهرة كافي ببرد.
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 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 كند.
 روش دقیق خواني: در اين نوع خواندن، دانش آموز به درك كامل متن خواندني و نگهداري آن 
به طور منظم در حافظه مي رسد و به افكار اصلي نويسنده پي مي برد. به ارتباط بین مطالب مي پردازد، 

خالصة متن را بیان و از آن نتیجه گیري مي كند.
 روش خواندن تجسمي: هدف اين نوع خواندن درك عمیق تر، تحريك حس كنجكاوي و مشاركت 
فعاالنه در مطالعه است. براي رسیدن به اهداف مذكور الزم است قبل از مطالعه سؤاالتي از بین متن 

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

مطالب و برقراري ارتباط بین جوانب مختلف مطالب مي پردازد.
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 روش خواندن التذاذي: خواندن براي درك زيبايي ها روش مؤثري براي پرورش حس زيبايي شناسي 
و تقويت ذوق ادبي است. بهتر است دانش آموز بیشتر به دنبال يافتن زيبايي هاي موجود در نثر و شعر 

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

3ـ ارزش يابی
ـ در كتاب راهنماي معلم روش های ارزش يابي درس فارسي به تفصیل ارائه شده است كه در آموزش های 
حضوري قابل اجراست. در شرايط آموزش های غیرحضوري درس فارسي روش های ارزش يابي متناسب 

با هر يك از محتواهای اين درس در دورة اول متوسطه ارائه خواهد شد.
ـ ساعات تدريس اين درس در وضعیت زرد، يك هفته در میان 2 جلسه فارسي، 2 جلسه امال و نگارش 

است.
ـ در ارزيابي هاي غیرحضوري حتماً به روخواني متن با رعايت آهنگ و لحن مناسب آن، درك مطلب، 
خود ارزيابي، گفت وگو، حفظ شعر، كتاب خواني و پژوهش، سخنوري و فن بیان، پاسخ به فعالیت ها و 

تمرين ها، شعرخواني و روان خواني توجه شود. 
ـ نمرة هر يك از ريزمواد باال، به تشخیص معلم و متناسب با فرايند آموزش و شرايط كالس و درس 

تعیین مي شود. 
ـ امالي حضوري همیشه از درس خوانده شده، نیست. مي توان از درس هاي پیشین و حتي ديگر 

كتاب هاي درسي همان پايه نیز امال گفت. در امالي واژگان، تشديد ارزش اماليي ندارد.
ـ گسسته يا پیوسته نويسي واژه هايي كه ساخت تركیبي دارند )مانند كتاب خانه يا كتابخانه(، يكسان 

است و ارزش اماليي ندارد.
ـ در حفظ شعر، از آوردن جاي خالي بايد پرهیز كرد؛ سرودة كامل يا بخشي از آن خواسته شود.

ـ در آزمون ها و پرسش هاي فرايندي كه در جريان يادگیري كالسي به صورت شفاهي برگزار مي شود، 
به موضوع هاي خوانشي يا پاره مهارت هاي خوانداري )مانند لحن، تكیه، مكث و درنگ، فراز و فرودهاي 

آوايي و...( و فن بیان بايد توجه شود. سؤال های معنايي و دستوري، بايد در »جمله« پرسیده شود.

4ـ رسانه های پشتيبان
  سامانۀ ملي رشد

در آموزش های غیرحضوری معلمان می توانند از انواع فیلم های آموزشی مناسب براي درس فارسي، 
نگارش و علوم و فنون ادبي بارگذاري شده روي سامانة ملي رشد به عنوان پشتیبان برنامة درسي استفاده 

كنند. عناوين اين فیلم ها عبارت اند از:
 فیلم آموزش فارسي پايه هاي هفتم تا نهم 
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 كتاب گوياي فارسي هفتم تا نهم
 لوح فشردة اشعار حفظي كتاب هاي فارسي 

 فیلم آموزش مهارت هاي نوشتاري كتاب هاي نگارش هفتم تا نهم
 لوح فشردة فیلم هاي مناسب با محتواي دروس فارسي و نگارش 

عالوه بر فیلم های آموزشی مذكور تعدادي فیلم آموزشي ويژة دانش آموزان بر روي سامانة 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 امكاني كه اين سامانه در اختیار كاربران 

قرار داده است، معلمان نسبت به بارگذاري محتواهای آموزشی مناسب اقدام كنند.

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

توسط معاونت آموزشي ابتدايي و متوسطه و شبكة آموزش قابل بهره برداری است.
همچنین برخی از فیلم های تولیدشده متناسب با اهداف برنامة درسی كه توسط استان ها با هدف 
آموزش مهارت های زباني و ادبي تولیدشده قابل استفاده در سامانة رشد است. همچنین معلمان محترم 
مي توانند نسبت به تولید محتواي آموزشي در فارسي و نگارش، به صورت انفرادی و با استفاده از وسايل 

سادة موجود در منزل به تفكیك پاية تحصیلی و در سه سطح مبتدی، نیمه ماهر و ماهر اقدام كنند.

 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 فارسي در منزل بهره برد.

5ـ انتظارات از مخاطبان برنامه  
 دانش آموز

ـ توجه به محتواي آموزشي و رعايت مراحل انجام تكالیف در منزل
ـ داشتن فضاي مناسب براي انجام تكالیف زباني و ادبی در منزل

ـ رعايت نكات زباني و ادبي در انجام تكالیف تولیدي فارسي و نگارش
ـ انجام تكالیف هر جلسة آموزش در منزل و ثبت و گزارش دهی به موقع به معلم

ـ پیگیري، مشاهده و بهره مندی از فیلم های آموزش مجازي
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ـ متن ها )شعر و نثر( كتاب فارسی را با دقت و با لحن مناسب روان بخوانند و تالش كنند مفاهیم آن 
را درك كنند. 

ـ فعالیت های زبانی، ادبی و درك مطلب كتاب را با دقت پیگیری و انجام دهند.
ـ مراجعه به كتاب های مكمل مانندگلستان، كلیله و دمنه و ... برای پاسخگويی به سؤاالت و پروژه های دبیر
ـ جمله سازی و درست نويسی از اهمیت زيادی برخوردار است و ضرورت دارد هر روز اين فعالیت در 

منزل انجام شود. 
نوشتن متن های كوتاه و ادامه دادن مثل های ناقص باعث می شود دانش آموزان به مهارت درست نويسی 

و چگونه نويسی برسند و اين امر مهم هر روز بايد تكرار و تمرين شود.
ـ تا حد امكان هر هفته دو كتاب داستان مناسب با سن خود بخوانند و در میان داستان سؤاالتی را در 
ذهن خود مرور كنند و به آن پاسخ دهند و در هنگام خوانش و تلفظ به درست خواندن هم توجه كنند.

ـ نكات اصلی مباحث نگارشی را در برگه های مناسب خالصه نويسی كنند.
ـ يك موضوع اجتماعی مورد عالقه را انتخاب و برای آن يك يا دو بند بنويسند.

 معلم
ـ داشتن طراحي آموزشي در هر جلسة آموزش

ـ تدارك انواع رسانه های آموزشی مناسب فضاي مجازي در هر جلسه
ـ بهره مندی از محتواهای آموزشی مناسب در رسانه های رشد و شاد

ـ تدارك و طراحي انواع تمرينات زباني و ادبي با تأكید بر تمرينات انفرادي
ـ هدايت و راهبري و نظارت بر عملكرد دانش آموزان در منزل از طريق ارتباط با دانش آموز و اولیا

ـ درگیركردن ذهن و فكر دانش آموزان به روند يادگیری ـ ياددهی مؤثر، مانند بسط دادن داستان يا 
تغییر شخصیت، زمان و مكان داستان، مقايسة يك بیت شعر يا يك واقعه و... . 

ـ درك مطلب و دريافت مفهوم متن و جمالت درس بايد مورد توجه قرار گیرد و دانش آموز بايد بعد 
از خواندن متن آن را به خوبی دريابد و به تمرين های آن پاسخ دهد.

ـ به روان خوانی درس ها، لحن و آهنگ خواندن و مكث های مناسب در هنگام خواندن توجه شود تا 
دانش آموزان هم درست خوانی و هم زيباخوانی را بیاموزند.

ـ معلم می تواند متن هايی از كتاب های نظم و نثر فارسی مانند گلستان سعدی، كلیله و دمنه و ... را 
انتخاب و پس از قرائت بخش هايی مناسب، از دانش آموزان دربارة آنها سؤال كند.

ـ در هنگام آموزش مطمئن شود كه دانش آموز دقت و توجه كافی در درك تصاوير، بیان جمله ها و 
بیان جزئیات را دارد.

ـ درك و دريافت مفهوم آموخته ها مورد توجه قرار گیرد و تمرين هايی كه نشان دهندة فهم كامل مفهوم 
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درس است انجام شود.
ـ با دادن كلمات و موضوعات متناسب دانش آموز را تشويق به نوشتن متن كنید.

ـ دانش آموز در هنگام نوشتن با بیان جمالتی روان و سنجیده و بامعنا می تواند با جهان پیرامون خود 
ارتباط برقرار كند و در عین حال نظرهای خود را نیز به ديگران انتقال دهد. يادمان باشد در نوشتن 

ساده و خالق، قدرت آفرينش و تولید ذهنی دانش آموز به خوبی گسترش و تعمیق پیدا می كند.
ـ بهترين نوشته های دانش آموزان انتخاب شود و با رويكرد تشويقی برای ديگر دانش آموزان به اشتراك 

گذاشته شود.

 مدیریت مدرسه
ـ همكاري با معلمان در تمهید مقدمات و اجراي هر چه بهتر آموزش های غیرحضوری.

ـ برقراري ارتباط با اولیا و ُمّطلع كردن آنها از شرايط و امكانات الزم برای برگزاري كالس ها و آزمون های 
غیرحضوری.

ـ فعالیت معلمان در فضای آموزشی مجازی و نحوة ارائة آموزش و تدريس درس فارسی را پیگیری كنند. 
ـ پیش بینی يك كالس تدريس در مدرسه با امكانات الزم برای ضبط صدا و تدريس معلم

ـ در گروه های آموزشی فارسی در فضای مجازی حضور يابند و برای ارائة تكلیف از سوی دانش آموزان 
نظارت داشته باشند.

ـ در برگزاری آزمون های فارسی به صورت آنالين )خواندن متن ها( و آفالين با معلم مربوطه همكاری 
الزم را داشته باشند.

ـ مديران كتاب های داستان خريداری كنند و در كتاب خانة مدرسه قرار دهند تا دانش آموزان بتوانند 
كتاب های مناسب در اختیار داشته باشند.

ـ فايل صوتی كتاب ها را در سامانه قرار دهند تا دانش آموزان بهره برداری كنند. 
ـ نوشته های دانش آموزان را امتیازدهی و دانش آموزان مستعد و خالق را تشويق كنند.

ـ فعالیت معلمان در فضای آموزشی مجازی و نحوة  ارائة آموزش و ارزش يابی آنها را پیگیری و مراقبت 
كنند.

 خانواده
ـ تشويق و ترغیب و نظارت بر اجراي تكالیف در منزل

ـ همكاری در تأمین منابع مطالعاتي تعیین شده توسط معلم
ـ نظارت بر انجام فعالیت ها و تكالیف ادبی و نگارش در منزل

ـ همكاري با معلم در اجراي هر چه بهتر آموزش های غیرحضوری
ـ برای درس فارسی، ساعت آموزشی مشخصی در راستای توصیه های معلم در طول روز در   نظر بگیرند. 
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ـ خانواده زمینه ای فراهم كند كه دانش آموز با ضبط صدای خود و سپس با گوش دادن به آن، با 
درست  خواندن و رعايت لحن توانايی استدالل همراه با درك وآگاهی را كسب كند.

ـ طرح پرسش های تكمیلی از درس تدريس شده به منظور تثبیت آموخته ها
ـ خانواده ها فرصتی به دانش آموزشان بدهند در مورد نكات دستوری، زبانی و ادبی بحث و به منابع 

معتبر برای افزايش معلومات مراجعه كند و تمرين هايی برای تثبیت يادگیری مدنظر قرار دهد.
ـ بیان حكايت هايی از طرف خانواده به منظور عالقه مندی دانش آموزان به مطالب درسی

ـ در فضايی شاد با بر گزاری مسابقة درست خوانی شعرها، گفتن قافیه و رديف ها با صدای بلند زمینة 
يادگیری بیشتر حفظ شعر و درس خوانی را فراهم آورند.

ـ با طراحی سؤاالتی شبیه معما و چیستان رغبت به يادگیری و مطالعة متون نظم و نثر را در فرزندانشان 
تقويت كنند.

ـ در خواندن شعرهای كتاب با همخوانی با فرزندان باعث ايجاد انگیزه و عالقه مندی در او شوند.
ـ با نشان دادن تصويری يا بیان خاطره ای به دانش آموز، زمینة سخن گفتن او را فراهم آورند. مهارت 

در اين زمینه در تكوين مهارت های ديگر تأثیر زيادی دارد. 
ـ دانش آموزان را تشويق به نوشتن كنند و يا از او بخواهند كتاب هايی را كه می خواند خالصه نويسی 

كند و خاطرات روزانة خود را بنويسد.
ـ از فرزندانشان بخواهند كه شعرهای كتاب فارسی را بخوانند و آن را به يك داستان تبديل كنند.

ـ درگیركردن ذهن و فكر دانش آموز به روش صحیح در روند يادگیری مؤثر است. مانند بسط دادن 
داستان يا تغییر شخصیت زمان و مكان داستان و همچنین مقايسة يك واقعه.

ـ منابع غیردرسی مرتبط با مباحث مطرح شده در نگارش مانند كتاب های داستان و خاطره برای 
دانش آموزان تهیه كنند و آن را پس از مطالعه در جمع خانواده مطرح كنند.



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

بسته های آموزشی تولید شده توسط سازمان )از جمله فیلم های آموزشی بر فراز آسمان، برنامه های تعاملی مخصوص دانش آموزان، الگوی 
تدریس نمونه برای معلمان در وضعیت غیرحضوری و...(

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

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

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

در شرایطی که روش های فعال یاددهیـ  یادگیری به کار رفته و دانش آموز به یادگیرنده فّعال بدل می شود؛ 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.

مشاهدۀ طبیعت و آثار هنریـ  ارائۀ ایده و آفرینش موقعیت های متعدد و متنوعـ  اجرای ایده و بیان هنریـ  درک زیبایی شناختی و شناخت 
تاریخ و میراث ـ نقد هنری ـ بررسی پوشۀ کار

یادگیرندۀ 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 خود برنامه ریزی، خودنظارت، خودارزش یابی، خودبازاندیشی و خودتنظیمی است.

راهبر و هدایت کننده ـ 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.

سازمان دهنده و هماهنگ کننده: در شرایط آموزش از راه دور باید با تولید سه بستۀ مدیریتی ویژۀ اولیا، دانش آموزان و مربیان در محیطی 
گسترده تر و البته پیچیده تر وظیفه خود را ایفا می کند.

مسئول تربیت: خانواده فضا و شرایط الزم را برای آموزش متربی 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.

فرهنگ و هنر/ نهم/ دوم متوسطهفرهنگ و هنر/  هشتم/ دوم متوسطه
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1ـ محتوا 
پایۀ هفتم: کتاب فرهنگ و هنر پایۀ هفتم دورۀ متوسطۀ اول در سه بخش تجویزی، نیمه تجویزی و 
غیرتجویزی تدوین شده است. از بخش هنرهای تجسمی و هنرهای سنتی به ترتیب طراحی و طراحی 
سنتی به عنوان مادر این هنرها شامل بخش تجویزی می شود. عکاسی و نقاشی و هم چنین گلیم بافی و 
سفالگری در بخش نیمه تجویزی یا انتخابی قرار دارد. به عبارتی الزم است دانش آموزان از بین رشته های 
نقاشی و عکاسی؛ و هم چنین گلیم بافی و سفالگری یک رشته را بنا بر عالقه، نیاز و شرایط و امکانات 
خود انتخاب کنند. بنابراین دانش آموزان در بخش هنرهای تجسمی دو رشته و در بخش هنرهای سنتی 
نیز با دو رشته هنری آشنا خواهند شد. خوش نویسی، هنرهای آوایی و هم چنین هنرهای نمایشی نیز 

شامل بخش تجویزی یا اجباری برنامه می شود. 
با توجه به شرایط نیمه حضوری بخش انتخابی حذف و تنها رشته های عکاسی و سفالگری توصیه 
می شود. عالوه بر این، قسمت پایانی هر فصل نیز شامل فعالیت هایی تحت عنوان »تجربه های بیشتر« 
است. با توجه به اینکه این بخش اختیاری است و فرصت های بیشتری را برای یادگیری فراهم می کند، 

می تواند از کل برنامه حذف شود. فصول حضوری و نیمه حضوری شامل موارد زیر است: 
1ـ 1. هنرهای تجسمی: 
1ـ1ـ1. طراحی: حضوری

2ـ1ـ1. عکاسی: نیمه حضوری
1ـ2. خوش نویسی )نیمه حضوری(

3ـ1. هنرهای سنتی: 
1ـ3ـ1. طراحی سنتی: حضوری
2ـ3ـ1. سفالگری: نیمه حضوری 

4ـ 1. هنرهای آوایی: نیمه حضوری
ـ  1. هنرهای نمایشی: حضوری    5

پایۀ هشتم: کتاب فرهنگ و هنر پایۀ هشتم شامل دو بخش تجویزی و غیرتجویزی است. بخش 
غیرتجویزی یا اختیاری همچون پایۀ هفتم در قالب تجربه های بیشتر ارائه شده است که قابل حذف 

است. فصول حضوری و نیمه حضوری عبارت اند از:
1ـ1. هنرهای تجسمی: 
1ـ1ـ1. طراحی: حضوری 

2ـ1ـ1. عکاسی: نیمه حضوری
3ـ1ـ1. تصویرسازی: حضوری
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2ـ1. خوش نویسی: نیمه حضوری
پایۀ نهم: کتاب فرهنگ و هنر پایۀ نهم همچون کتاب پایۀ هفتم شامل مباحث مختلف تجویزی، 
نیمه تجویزی و غیرتجویزی است که در پنج بخش ارائه شده است. بخش غیرتجویزی یا اختیاری مانند 
سایر پایه ها قابل حذف است. بخش تجویزی شامل طراحی )از بخش هنرهای تجسمی(، خوش نویسی، 
طراحی نقوش هندسی )از بخش هنرهای سنتی( هنرهای آوایی و نمایشی است. عکاسی و نگاشتار 
)از بخش هنرهای تجسمی(؛ و هنرهای زیرالکی و سوزن دوزی )از بخش هنرهای سنتی( در مبحث 
نیمه تجویزی یا انتخابی برنامه قرار دارد. یعنی معلمان و دانش آموزان می توانند با توجه به شرایط و 
امکانات محیط آموزشی و در تعامل با یکدیگر یک رشته از هر بخش را انتخاب کنند. با توجه به شرایط 
نیمه حضوری پیشنهاد می شود از بخش تجسمی رشته عکاسی و از بخش هنرهای سنتی هنرهای 

زیرالکی انتخاب و دیگر رشته ها حذف شود. بخش های حضوری و نیمه حضوری عبارت اند از:
1ـ1.هنرهای تجسمی:
ـ 1.طراحی: حضوری ـ  1 1

2ـ1ـ1. عکاسی: نیمه حضوری
ـ   1. خوش نویسی: نیمه حضوری  2

ـ   1 هنرهای سنتی:  3
ـ   1 طراحی نقوش هندسی: حضوری  1ـ3
2ـ3ـ1 هنرهای زیرالکی: نیمه حضوری 
ـ   1. هنرهای آوایی: نیمه حضوری  4

5ـ1. هنرهای نمایشی: حضوری

2ـ روش های تدریس
روش های تدریس پیشنهادی برنامۀ درسی فرهنگ و هنر در دورۀ متوسطه اول برای شرایط جدید 
هم چنان کارآمد است. پنج گام طراحی آموزشی شامل ایجاد انگیزه، پرورش ایده، انجام فعالیت های هنری 
و جمع بندی و بحث و تبادل نظر؛ به گونه ای مطرح شده است که قابلیت استفاده در آموزش های مجازی 
را دارد؛ اما توجه به نکات زیر جهت انطباق بیشتر طراحی آموزشی با شرایط جدید ضروری به نظر می رسد. 
یکی از مهم ترین ویژگی آموزش مجازی داشتن زمان متغیر برای یادگیری و آموزش است؛ به گونه ای 
که امکان تکرار مطالب تا بی نهایت برای یادگیرنده فراهم شود. اما از سوی دیگر حتی اگر تمامی افراد 
تحت آموزش مجازی در یک اتاق باشند و همگی یک فعالیت را انجام دهند، آموزش مجازی یک 
فعالیت فردی است. لذا الزم است مربیان فعالیت هایی را که باعث انزوای بیشتر دانش آموزان می شود، 
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حذف کرده و با استفاده از روش های مناسب تشویقی به برقراری ارتباط بیشتر دانش آموزان با یکدیگر 
و جلوگیری از احساس انزوا کمک کنند. فعالیت در انجمن های بحث )Discussion Forums(، چت، 
ایمیل و ..... جهت به اشتراک گذاشتن فعالیت های هنری و بحث درباره این فعالیت ها می تواند به انجام 

این مهم کمک کند. 
به طور کلی عضویت در یک پروژۀ هنری یا مدیریت، حل مسائل فردی یا گروهی؛ تلخیص و فشرده سازی 
مباحث، بیان مشاهده و تصحیح نظرات و ایده های خود، مشارکت در بحث های گروهی و تجزیه و 
تحلیل کار خود و دیگران و .... همه فعالیت هایی هستند که دانش آموزان را به ایفای نقش های متفاوتی 

فرا می خواند که تضمین کننده یادگیری است.
حضور استادانه معلم، حضور معنا دار و هدایتگری است. او کارگردانی است که دانش آموز را به ایفای نقش های 
گوناگون فرا می خواند و فرصت های یادگیری متنوعی را فراهم می کند. در حین ایفای این نقش های 
گوناگون است که می توان عالوه بر مدیریت یادگیری دانش آموزان، به گردآوری داده های موردنیاز برای 
ارزش یابی نیز پرداخت. مدیریت طراحی یادگیری این نقش ها در قالب پنج مرحلۀ ایجاد انگیزه، پرورش 
ایده، خالقیت هنری، نقد هنر و ارزش یابی )با استفاده از محتوای آموزشی متعدد و متنوع( صورت می گیرد.

برخی از روش های مناسب برای طراحی فرصت های یادگیری مشارکتی به شرح زیر است:
 یادگیری معکوس: در این روش جای فعالیت کالس و منزل عوض می شود. به عبارتی مواد آموزشی 
به صورت الکترونیکی پیش از شروع کالس به دانش آموزان ارائه می شود )خودخوان(. بنابراین زمان 
کالس مجازی صرف بحث، درک موضوع ، انجام پروژه و آزمون می شود. در این روش زمان کالس 

می تواند صرف تقویت مهارت های سطوح باالی تفکر هم چون تفکر انتقادی و خالق شود.
 واحد کار )پروژه(: این روش معموالً مستلزم بررسی، جمع آوری اطالعات و یافتن پاسخ برای 

دسته ای ازمفاهیم، یافتن پاسخ به یک پرسش یا چگونگی خلق یک اثرهنری است.
 گردش علمی )مجازی(: فرصتی است برای برانگیختن حس کنجکاوی و اکتشاف که می تواند 

شامل دیدار از طبیعت، کارگاه، نمایشگاه، فروشگاه، موزه و... باشد.
 ایفای نقش: در این روش دانش آموزان خود را به جای یک شخص فرضی قرار می دهند و به تقلید 
حرکات، صدا، عواطف و شخصیت وی می پردازند. از این روش می توان در قصه، نمایش و تربیت شنوایی 

استفاده کرد. 
 روش توضیحی: با استفاده از این روش معلم می تواند دانش آموزان را با ابزار و مواد مورد استفاده، 
چگونگی کار با آن ها، چگونگی نگهداری آنها و شفاف سازی نکات مبهم و مشکل آفرین در فرایند تولید 

یک اثر هنری آشنا کند.
 روش پرسش و پاسخ: در این روش که به آن روش اکتشافی یا سقراطی نیز می گویند، سؤاالت 



96

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

به گونه ای مطرح می شود که دانش آموزان را به تفکر وادارند. از این روش برای ایجاد انگیزه، پرورش 
ایده، روشن شدن موضوع و روش کار در رشته های هنری استفاده می شود.

 روش نمایشی: با استفاده از این روش فرایند انجام یک فعالیت هنری نشان داده می شود. برای 
مثال می توان چگونگی استفاده از ابزار و مواد مختلف را به دانش آموزان نشان داد. سپس از آنها خواست 

که روش های دیگری برای انجام بهتر فعالیت مورد نظر پیدا کنند.
با فضای مجازی می تواند درک هنری  استفاده از روش های یاددهی ـ یادگیری فعال و متناسب 
دانش آموزان )تفکر خالق و نقاد( و خالقیت هنری او را که با احساس لذت عمیق از یادگیری و درک 

هویت رشته ای همراه است، تضمین کند. 

3ـ ارزش یابی
اگر بتوان سه مشکل عمده آموزش مجازی را در تمرکز این نوع از آموزش ها بر حفظیات و عدم توجه 
به سطوح باالتر یادگیری، عدم امکان پرورش خالقیت و فقدان حضور و ارتباط مؤثر دانش آموزان با 
یگدیگر از یک سو و با شما معلمان عزیز از سوی دیگری ذکر کرد، آنگاه گزافه نخواهد بود اگر بگوییم 

راه برون رفت از این سه مشکل توجه ویژه به ارزش یابی خواهد بود.
در آموزش های سنتی نیز ارزش یابی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اما در آموزش های مجازی، 
ارزش یابی بخشی جدایی ناپذیر از یادگیری است؛ به گونه ای که هر لحظه حضور دارد. با توجه همزمان 
به یادگیری و ارزش یابی می توان از حضور دائمی دانش آموزان در فضای مجازی اطمینان حاصل کرد. 
بنابر این الزم است فعالیت های آموزشی به گونه ای طراحی شود که عنصر ارزش یابی به قلب آن فعالیت 
تبدیل شود تا نه تنها زمینۀ حضور فیزیکی فراهم آورد، بلکه حضور اجتماعی، شناختی، هیجانی و.... آنان 
را نیز تضمین کند. طراحی فعالیت های گوناگون هنری به صورت آنالین و آفالین )باتوجه به طبیعت 

آن فعالیت( دانش آموزان را همیشه حاضر و پرانرژی و با انگیزه نگه خواهد داشت.
عنصر ارزش یابی آموزشی را باید به عنوان عنصر اصلی هوشیارکنندگی دانش آموزان در نظر بگیریم 
تا بتوان حضور آنان را تضمین کنیم. عالوه بر این برای عمق بخشیدن به فرایند یاددهی ـ یادگیری 
فعالیت های هنری دانش آموزان، ارزش یابی باید به عنوان بخش جدایی ناپذیر از این فرایند طراحی شود. 

شیوه های ارزش یابی برای فعالیت های نیمه حضوری تنها به صورت پایانی است:
1 پایان هر جلسه در قالب خودارزیابی، دیگر ارزیابی و ارزیابی توسط معلمان

2 پایان سال تحصیلی )بررسی پوشۀ کار(.

در ارزش یابی فرایندی، دانش آموزان نیازها، استعدادها و توانایی هایشان را و هم چنین فعالیت ها یا اثر 
هنری خلق شده توسط خود را ارزیابی می کنند. به عبارتی در خود ارزیابی الزم است دانش آموزان 
کارهای هنری خود را توصیف و تجزیه و تحلیل کنند؛ احساسات خود را بیان نمایند و در پایان بگویند 
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برای ارائۀ بهتر یک فعالیت یا محصول هنری در آینده، بهتر است چه کارهایی انجام شود. لذا عالوه بر 
انجام بخش »خودارزیابی« در کتاب دانش آموز )در هر پایه و هر رشتۀ هنری(، آنها می توانند با استفاده 
از »سیاهۀ رفتار خودارزیابی« که شامل انتظارات عملکردی پایه در تمام رشته های هنری است، به 

ارزیابی از عملکرد خود در رشته های مختلف هنری بپردازند.
نوع دیگری از ارزش یابی فرایندی که الزم است خود دانش آموزان آن را انجام دهند، »   دیگر ارزش یابی« یا 
ارزش یابی گروهی است. در فرایند اجرای یک فعالیت هنری یا در پایان آن، دانش آموزان به شکل فعال و 
به صورت گروهی، به بحث و تبادل نظر دربارۀ فرایند و نتایج حاصل از فعالیت های هنری خواهند پرداخت.

عالوه بر این ارزش یابی پایانی توسط معلم )پایان هر جلسه و پایان ترم( اطالعات موردنیاز متربی و مربی 
را به گونه ای فراهم می آورد که به شناخت مسائل و مشکالت یادگیری و چگونگی رفع این مشکالت 
جهت رسیدن به اهداف آموزشی کمک کند. معلم به وسیلۀ ارزش یابی فرایندی در هر جلسه، برگۀ 
ارزش یابی فعالیت های هنری دانش آموزان را تکمیل می کند و موارد خاصی را که به نظرش می رسد 

در پوشه کار دانش آموزان می نویسد. 
ارزش یابی پایانی در پایان هر نیم سال نیز به بررسی پوشۀ کار دانش آموزان و ترسیم نمای کلی از میزان 

تحقق اهداف آموزشی برای هر یک از دانش آموزان اختصاص دارد.
به طور کلی حضور معنادار دانش آموزان و رسیدن به اهداف بلند آموزش هنر تنها از طریق حضور 
هدایتگر معلم در پیوند یادگیری و ارزش یابی معنا پیدا خواهد کرد. بنابراین همان گونه که مالحظه شد، 

ارزش یابی در تمام لحظه های یادگیری به عنوان عنصر فعال آن حضور خواهد داشت.

4ـ رسانه های پشتیبان
دوره های آموزش مجازی می تواند به صورت آنالین و آفالین برگزار شود و مهم ترین ویژگی آن داشتن 
زمان متغیر برای آموزش و یادگیری است. مربیان آموزش هنر باید امکان استفاده از انواع رسانه ها را 

برای جذب و درگیرکردن دانش آموزان و ایجاد ارتباط میان دانش آموزان و مربیان داشته باشند.
دریافت صحیح پیام دیداری و شنیداری در یادگیری مجازی بسیار مهم است؛ به همان اندازه که طراحی 
آموزشی و تئوری یادگیری مهم است. در طرح آموزش مجازی هنر الزم است موارد زیر مد نظر قرار گیرد:
 طرح بندی موارد دورۀ آموزشی آنالین و ترتیب دهی مواردی که باعث داستان وار شدن مطلب خواهد 

شد؛
 توجه به عالئم، آیکن ها، نمادها و تصاویر مناسب هر پایه و دوره؛ 

 استفاده از فن چاپ )تایپوگرافی(، شامل استایل و اندازۀ فونت ها با توجه به ویژگی ها و نیازهای 
دانش آموزان؛

 توجه به رنگ بندی و بافت عناصر متعدد در هر فصل، درس و فعالیت؛ 
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 استفاده از تصویر، عکس انیمیشن یا ویدئوی مناسب برای هر فصل؛
 استفاده از فیلم های تولید شده توسط سازمان در هر پایۀ تحصیلی )برفراز آسمان(؛

پیشنهاد ما استفادۀ همزمان از آموزش مجازی به صورت برون خط )آفالین( و بر خط )آنالین( است 
تا بتوان با توجه به شرایط جامعه و ویژگی های هر استان بستر مناسبی جهت یادگیری بهتر و بیشتر 
فراهم کرد. با استفادۀ مناسب از این روش که بر مبنای یادگیری معکوس است، می توان اثربخشی بخش 
آموزش را تضمین کرد. لذا نرم افزار مورد استفاده نیز حتماً باید شرایط آپلود کردن تکالیف و گزارش 

فعالیت ها و خالقیت های هنری دانش آموزان را فراهم آورد. 
الزم است شما معلمان عزیز با توجه به بودجه، زمان و میزان دسترسی به منابع و محتوای یادگیری 
متعدد، برای هر جلسۀ درس خود اقدام به طراحی آموزشی کنید. لذا الزم است استفاده از رسانه در 
آموزش هنر به گونه ای باشد که دانش آموزان احساس کنند در محیط یادگیری دیگری، نمی توانند 
چنین تجربه ای خلق یا دریافت کنند. در چنین فضایی است که صرف نظر از نوع رسانۀ مورد استفاده، 
دانش آموزان همیشه حضور خواهند داشت. برای انجام انواع فعالیت های مختلف هنری باید حضور 
دانش آموز را تضمین کنیم. حضور شناختی، حضور اجتماعی؛ حضور هیجانی و ...، از بخش های مهم 

فضای آموزش مجازی برای ایجاد خالقیت هنری است.
تأثیر یک دورۀ مجازی بستگی زیادی به محتوای آن دارد. هر چقدر این محتوا تعاملی تر باشد، باعث 
ایجاد درگیری بیشتر دانش آموزان با آن و یادگیری عمیق تر و پایدارتر خواهد بود. نگاه کردن به یک 
ویدئوی آموزشی، خواندن یک متن جالب یا حل یک جدول، بازی کردن و... می تواند جزئی از آموزش 
مجازی باشد که دانش آموزان را به سطوح باالی یادگیری خواهد رساند. به یاد داشته باشید که محتواهای 
یادگیری متعدد و متنوع می تواند این نوع از یادگیری را آسان تر و به یاد ماندنی تر کند. در ادامه شما 

را با بعضی از رایج ترین آنها که قابلیت استفاده در برنامه درسی فرهنگ وهنر را دارد، آشنا می کنیم:
1 اسالید ها: اسالیدهایی ساده یا با ویدئو، فایل هایی شنیدنی و تصاویر، جداول، و... می تواند به یادگیری 

بیشتر و بهتر دانش آموزان کمک کند.
2 آزمون ها: آزمون های الکترونیک یا مجازی همچون آزمون های سنتی کمک می کند تا با استفاده از 

آن در قبل، بعد و حین یادگیری حضور دانش آموزان و اهداف برتر یادگیری تضمین شود. این آزمون ها 
می تواند در قالب سؤال های سادۀ دیداری، شنیداری در فرایند یادگیری مطرح شود یا در قالب سؤال های 

جالب ویدئوی و یا آزمون های تعاملی،عملکردی و... باشد.
3 وبینار: یک سخنرانی آنالین است که اغلب با دوربین ثبت و ضبط می شود. وبینار همچون سمینار 

دو فایدۀ مهم دارد: اول این که شما می توانید پیام خودرا به هزاران نفر از دانش آموزان انتقال دهید. 
دیگر آن که ببیندگان شما می توانند از شما سؤال کنند و جواب ها را در همان زمان واقعی دریافت کنند. 
4 دوره های ویدئویی: این نوع از محتوا می تواند آموزش را از نقطه نظر بصری گیراتر و یادگیری را 
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ماندگارتر کند. شما می توانید با توجه به اهدف، نیازها، وسایل و امکانات و توانایی های خود، دانش آموزان 
و محیط آموزشی تان؛ چگونگی ساخت و ارائۀ ویدئو را انتخاب کنید. دوره های ویدئویی می تواند شامل 
 )talking head( ویدئوهایی به شکل ساده و یا تعاملی باشد. نوعی از ویدئو که به ویدئوی سر سخنگو
معروف است می تواند در قصه گویی استفاده شود. این ویدئو به طور ساده از یک شخص است که به طور 

مستقیم با دوربین سخن می گوید و هدف از آن درگیر کردن مخاطب به وسیلۀ یک قصۀ گیراست.
5 کتاب های الکترونیکی و مقاالت: این نوع از کتاب ها و مطالب مجموعه ای قوی از مطالب و 

اطالعات مورد نیاز دانش آموزان را در طول دورۀ آموزشی فراهم می کند تا به آنها در تعمیق و گسترش 
یادگیری کمک کند. 

6 پادکست: پادکست ها خیلی ساده و مناسب اند. دانش آموزان می توانند در حال انجام کارهای روزمرۀ 

خود نیز به آن گوش دهند. پادکست ها معموالً طوالنی اند و برای همین باید جذاب و  اقناع کننده باشند 
تا دانش آموزان انگیزۀ کافی برای گوش کردن به آن را داشته باشند.

5 ـ انتظارات از مخاطبان برنامه
 خانواده 

بدون شک خانواده رکن اساسی آموزش مجازی است. به طور کلی الزم است در خانواده فضایی امن 
و آرام فراهم شود تا دانش آموزان بتوانند در کالس های مجازی حاضر شوند. اهمیت نقش خانواده در 
ایجاد حس مسئولیت پذیری، نظم و روحیه دادن به دانش آموزان در پیش بردن برنامه های درسی بر 
هیچ کس پوشیده نیست. عالوه بر این خانواده می تواند نقش مهمی در رفع بعضی از مشکالت آموزش های 

مجازی داشته باشد.
یکی از مشکالت مهم آموزش مجازی کم رنگ شدن نقش تربیت است. به عبارتی در محیط مجازی 
زمینۀ تربیتی چندانی برای ارتباط و الگوگیری دانش آموز از معلمان و دیگر افراد فراهم نیست. لذا 
خانواده می تواند این کمبود را جبران و با انجام واکنش های تربیتی مناسب، امکان مشاهده و الگوگیری 
فرهنگی، هنری، اخالقی و تربیتی را فراهم آورد. خانواده ای که در آن به میراث فرهنگی و هنری توجه 
می شود و فضای تربیتی آن آمیخته با عطر دل انگیز هنر و ادبیات است، پرورش دهنده نسلی است با 

هویت ایرانی ـ اسالمی. 
مراقبت از دانش آموزان، توجه به آنها و رفع نیازهایشان در زمینه های مختلفی همچون ابزار و مواد و 
وسایل هنری و تهیه تجهیزات الزم برای دسترسی به آموزش های مجازی از مهم ترین وظایف خانواده 
است. اما از سوی دیگر در آموزش مجازی یکی از وظایف عمدۀ خانواده ها، کمک به تهیۀ محتوای آموزشی 
مناسب است و مراقبت از آنچه سبب دسترسی به منابع آموزشی نامناسب است. کسب اطالعات و 
مهارت های غلط در هنر سبب دلسردی هرچه بیشتر دانش آموزان در کسب مهارت های هنری خواهد شد. 



100

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

یکی دیگر از ابعادی که در آموزش های مجازی مورد بی توجهی قرار می گیرد، خالقیت است. این موضوع 
به ویژه در درس هنر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. خانواده در غیبت آموزش چهره به چهره باید 

شرایطی را فراهم آورد که اجازۀ بروز ایده های خالق از سوی دانش آموزان فراهم شود.
تربیت هنری و پرورش خالقیت با روش تغییر نگرش به پدیده های گوناگون و تقویت مهارت مشاهده و 
انجام فعالیت های هنری محقق می شود. ارزش یابی از این بخش می تواند در قالب ارزش یابی غیررسمی 
توسط خانواده ها صورت گیرد. ارزش یابی از درجۀ خالقیت در خلق یک اثر هنری با توجه به دو معیار 

صورت می گیرد:
 طراحی و اجرای جدید از یک پدیده یا مفهوم 

 تغییر در بهبود فرایند های موجود. 

 مدیریت مدرسه
برگزاری دوره های مجازی، شکاف و نابرابری آموزشی را نمایان تر کرده است. بنابر این الزم است عالوه 
بر این که امکاناتی فراهم شود تا دانش آموزان مناطق محروم و حاشیه ای از آموزش مجازی بهره مند 
شوند، دانش آموزان محروم نیز در استان ها و شهرهای بهره مند، شناسایی و به گونه ای مناسب از آموزش 

مجازی استفاده کنند.
مدیر مدرسه به عنوان پشتیبان و ناظر فرایند یاددهیـ  یادگیری نقش اساسی در انجام این مهم دارد. 
این نقش به ویژه در مناطقی که فاقد زیر ساخت های اساسی برای آموزش مجازی و همین طور فقر 
فرهنگی و اجتماعی است، مهم تر به نظر می رسد. الزم است مدیران به خصوص در این مناطق عالوه بر 
تهیۀ ابزار و وسایل الزم برای انجام فعالیت های هنری در منزل، در تأمین و گسترش امکانات آموزش 

مجازی، نهایت کوشش و تالش خود را به کار گیرند. 
عالوه بر این عدم وجود دانش و مهارت فناورانۀ کافی جهت استفاده از تجهیزات و امکانات خود معضل 
دیگری در آموزش های مجازی است که مدیران محترم می توانند با ارائۀ آموزش های مناسب و ایجاد 

تعامل بین معلمان و دانش آموزان به رفع این نقیصه کمک کنند.
از سوی دیگر شرکت در کالس های مجازی هنر برای دانش آموزان با نیازهای ویژه مانند معلوالن و 
مبتالیان به اوتیسم نیز دشوار است. به همین دلیل الزم است امکان آموزش اختصاصی و برگزاری 

کالس های ویدئویی را برای آنها فراهم کنند.
روش های یادگیری فعال در هنر مستلزم توجه به استعدادها، نیازها و خواسته های متفاوت متربی و 
هم چنین ایجاد موقعیت های یادگیری پر بار و فضاهای آموزشی متفاوت و بانشاط است. بدون شک 
نقش مدیر برای فراهم کردن چنین محیط برانگیزاننده ای، اگر بیشتر از معلم نباشد، کمتر نیست. اگر 
بخواهیم نقش مدیر را به طور خالصه بیان کنیم شاید بتوان او را به عنوان سازمان دهنده و ناظر فضاهای 
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آموزشی متنوع )واقعی و مجازی(، نشاط آور و برانگیزاننده معرفی کرد. عالوه بر این امر آموزش هنر 
مستلزم فعالیت گروهی، تعاملی و مشارکتی توسط متربیان و مربیان است. این تعامل و مشارکت تنها 
در سایۀ همدلی و توجه به امکانات و محدودیت های انجام فعالیت های مختلف هنری، به وجود می آید. 
گزافه نخواهد بود اگر بگوییم انتخاب و سازماندهی محیط یادگیری فعال در برنامۀ درسی هنر بدون 

کمک، همیاری و پشتیبانی مدیر امکان پذیر نخواهد بود. 
بدون شک ارزش یابی از فعالیت های هنری فرایندی پویاست که با مشارکت معلم و دانش آموزان، و 
حضور مؤثر مدیر به عنوان پشتیبان و ناظر آموزشی انجام خواهد شد. نگهداری از فعالیت های هنری 
دانش آموزان در قالب پوشۀ کار نقش مهمی در تقویت اعتماد به نفس، رشد همه جانبۀ آنها و افزایش 
بهداشت روانی محیط های آموزش رسمی درس هنر دارد. انجام این مهم و کمک به حصول اطمینان 

از تحقق اهداف برنامۀ درسی هنر در ید اختیار یک مدیر دانا و تواناست

 معلم
معلمی همیشه و در همه حال یک هنر است لذا معلمان می توانند می توانند در نقش یک تسهیل گر 
و هدایت کنندۀ آموزشی به گسترش و تعمیق بیشتر آموزش های تلویزیونی و آنالین کمک کنند. آنها 
می توانند با ارتباط مؤثرتر با دیگر معلمان هنر و همچنین خانواده های دانش آموزان بستر مناسب جهت 

تعامل، همدلی و هم یاری بیشتر را فراهم کنند. 



راهنمای درس تربیت بدنی
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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

حضوری
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
های پ رسانه 

حضوری/غیرحضوری
ط(

offline )بیرون خ
ط(

online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده

فضای مجازی
تلویزیون

شبکه رشد

شبکه شاد

سراسری

استانی

تربیت بدنی/  هفتم /دوره اّول متوسطه

2

35 دقیقه غیرحضوری معادل 50 دقیقه حضوری

مهارت های بسکتبال
مهارت های هندبال
مهارت های والیبال

مهارت های بدمینتون
س روی 

میزمهارت های تنی
بازی های بومی و محلی
پیاده روی در کوهستان

ش زورخانه
ورز

آمادگی جسمانی: 
ت عضالنی

استقام
آمادگی جسمانی: 

قدرت عضالنی
آمادگی جسمانی: 

چابکی
آمادگی جسمانی: 

انعطاف پذیری
آمادگی جسمانی: 

ت قلبی تنفسی
استقام

س 
ش و لبا

دانشی: کف
ورزشی

ش 
دانشی: بلوغ و ورز

)ویژه دختران(
دانشی:رفتارهای 

تغذیه ای نوجوانان
ب های 

دانشی: آسی
ش

عمومی رایج در ورز
ت 

ت درس
دانشی: وضعی

بدن در امور روزمره
ت بدنی و 

دانشی: فعالی
فواید آن

دانشی: ایمنی بازی و 
ش در شرایط متنوع 

ورز
آب و هوایی

بخش حضوری: براساس کتاب راهنمای معلم
بخش غیرحضوری: فعالیت های آمادگی جسمانی با روش فراگیر، وظیفه ای، شخصی سازی شده و خودارزیابی.

دروس دانشی با روش پروژه، اکتشافی

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

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

آموزش انواع برنامه های ورزشی مناسب اعضای خانواده

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

مهارت های حرکتی حضوری، مؤلّفه های آمادگی جسمانی آفالین، دانش های آفالین و حضوری

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

راهبر و هدایت کننده یاددهیـ  یادگیری: تدارك و طراحی آموزشی مناسب با استفاده از تمرینات حرکتی متنوع و جذاب متناسب 
با سرفصل های دروس

سازمان دهنده و هماهنگ کننده: تمهید مقدمات، هدایت و نظارت بر اجرای درس تربیت بدنی

مسئول تربیت: همکاری با معلم از طریق تشویق و ترغیب و نظارت بر اجرای تکالیف حرکتی در منزل و تأمین وسایل 
ورزشی مورد نیاز در منزل
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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

حضوری
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
رسانه های پ

حضوری/غیرحضوری
ط(

offline )بیرون خ
ط(

online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده
فضای مجازی

تلویزیون

شبکه رشد

شبکه شاد

سراسری

استانی

تربیت بدنی/  هشتم / دوره اّول متوسطه

2

35 دقیقه غیرحضوری معادل 50 دقیقه حضوری

مهارت های والیبال
مهارت های بسکتبال
مهارت های هندبال

مهارت های بدمینتون
س روی 

میزمهارت های تنی
بازی های بومی و محلی

دوچرخه سواری

آمادگی جسمانی: 
ت عضالنی

استقام
آمادگی جسمانی: 

قدرت عضالنی
آمادگی جسمانی: توان 

انفجاری پا
آمادگی جسمانی: 

انعطاف پذیری
آمادگی جسمانی: 

ت قلبی تنفسی
استقام

ت روان 
دانشی: بهداش

ش
با ورز

دانشی: نکات 
ش

عمومی تغذیه در ورز
دانشی: تأثیر برخی 

از وسایل و رفتارهای 
اربرد زندگی بر  پرک

ت
ت ساختار قام

سالم
های رایج  ب 

دانشی: آسی
ها  مفاصل و استخوان 

ش
در ورز

دانشی: آمادگی 
جسمانی و اجزای آن
دانشی: ایمنی بازی و 

ت
ش در طبیع

ورز

بخش حضوری: براساس کتاب راهنمای معلم
بخش غیرحضوری: فعالیت های آمادگی جسمانی با روش فراگیر، وظیفه ای، شخصی سازی شده و خودارزیابی.

دروس دانشی با روش پروژه، اکتشافی

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

آموزش مهارت های ورزشی 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

مهارت های حرکتی حضوری، مؤلّفه های آمادگی جسمانی آفالین، دانش ها آفالین و حضوری

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

راهبر و هدایت کننده یاددهیـ  یادگیری: تدارك و طراحی آموزشی مناسب با استفاده از تمرینات حرکتی متنوع و جذاب متناسب 
با سرفصل دروس

سازمان دهنده و هماهنگ کننده: تمهید مقدمات، هدایت و نظارت بر اجرای درس تربیت بدنی

مسئول تربیت: همکاری با معلم از طریق تشویق و ترغیب و نظارت بر اجرای تکالیف حرکتی در منزل و تأمین وسایل 
ورزشی مورد نیاز در منزل
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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

حضوری
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
رسانه های پ

حضوری/غیرحضوری
ط(

offline )بیرون خ
ط(

online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده

فضای مجازی
تلویزیون

شبکه رشد

شبکه شاد

سراسری

استانی

تربیت بدنی/  نهم / دوره اّول متوسطه

2

35 دقیقه غیرحضوری معادل 50 دقیقه حضوری

مهارت های هندبال
مهارت های بسکتبال

مهارت های والیبال
مهارت های بدمینتون

س روی 
میزمهارت های تنی

بازی های بومی  و محلی
پیاده روی

آمادگی جسمانی: 
ت عضالنی

استقام
آمادگی جسمانی: 

قدرت عضالنی
آمادگی جسمانی: 

ت
سرع

آمادگی جسمانی: 
انعطاف پذیری

آمادگی 
ت قلبی 

جسمانی:استقام
تنفسی

دانشی:کنترل وزن با 
تعادل انرژی در بدن

ت بدنی و 
دانشی:وضعی

ناهنجاری های شایع آن
ت از 

دانشی: اصول مراقب
ش

زخم هنگام ورز
دانشی: برنامه ریزی 
برای حفظ و ارتقای 

آمادگی جسمانی
دانشی:ایمنی اماکن و 

وسایل ورزشی

بخش حضوری: براساس کتاب راهنمای معلم
بخش غیرحضوری: فعالیت های آمادگی جسمانی با روش فراگیر، وظیفه ای، شخصی سازی شده و خودارزیابی.

دروس دانشی با روش پروژه، اکتشافی

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

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

آموزش انواع برنامه های ورزشی مناسب اعضای خانواده

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

مهارت های حرکتی حضوری، مؤلّفه های آمادگی جسمانی آفالین، دانش های آفالین و حضوری

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

راهبر و هدایت کننده یاددهیـ  یادگیری: تدارك و طراحی آموزشی مناسب با استفاده از تمرینات حرکتی متنوع و جذاب متناسب 
با سرفصل های دروس

سازمان دهنده و هماهنگ کننده: تمهید مقدمات، هدایت و نظارت بر اجرای درس تربیت بدنی

مسئول تربیت: همکاری با معلم از طریق تشویق و ترغیب و نظارت بر اجرای تکالیف حرکتی در منزل و تأمین وسایل 
ورزشی مورد نیاز در منزل
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دفتر  برنامه ریزی  درسی  و  تولید بسته های تربیت و یادگیری

آموزش عمومی و متوسطه نظری

1ـ محتوا
در وضعیت زرد محتوای آموزشی بخش های دانشی و آمادگی جسمانی به صورت غیرحضوری و محتوای 

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

2ـ روش های تدریس
در کتاب راهنمای معلم روش های تدریس درس تربیت بدنی به تفصیل ارائه شده است که در آموزش های 
حضوری قابل اجراست. در شرایط آموزش های غیرحضوری درس تربیت بدنی روش های تدریس متناسب 
با هر یك از محتواهای این درس در دوره های مختلف تحصیلی به شرح جدول زیر پیشنهاد می شود:

دوره 
روش های تدریس پیشنهادیمحتوانوع آموزشتحصیلی

اّول 
متوسطه

بر اساس کتاب راهنمای معلممهارت های ورزشیحضوری
)آموزش به روش درك بازی و...(

غیرحضوری

آمادگی جسمانی

روش وظیفه ای
روش شخصی سازی شده

روش آموزش فراگیر
روش خودارزیابی

اکتشافیموضوعات دانشی
روش پروژه

 روش وظیفه ای: در این روش یادگیرنده وظایف حرکتی 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 کاربرد زیادی دارد؛ به عنوان مثال معلم می تواند تکالیف حرکتی شامل تمرینات آمادگی 
جسمانی را به صورت کلی تجویز کند و هر یك از دانش آموزان با توجه به زمان در اختیار در منزل، 
تمرینات مربوط را انجام دهند و گزارش آن را در کارنمای تکالیف حرکتی در منزل ثبت و ارائه کنند.

بر اساس تفاوت های  برنامه ای است که  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 که با سرعت عمل خود، تکالیف یادگیری تجویزشده توسط معلم را انجام دهد و پیشرفت 
کند. پیام اصلی این روش این است که دانش آموزان در حّد توانشان سریع و در حّد نیازشان آهسته 
پیشرفت کنند. تمرکز 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 یکسان هستند، 
اما مسیرهای دستیابی به اهداف مشترك، به سطح پیشرفت فردی و سبك یادگیری دانش آموز بستگی 
دارد. این روش یکی از روش های مؤثر در آموزش های مجازی درس تربیت بدنی است و به معلم این 
امکان را می دهد تا از امکانات، فضا و انواع رسانه های آموزشی قابل استفاده در فضای مجازی )فیلم، 

عکس، پوستر و ...( بهره الزم را ببرد.

ویژگی های این روش عبارت اند از:
 محتوا: فهرست محتوا و تکالیف بر اساس نتایج پیش آزمون، به هر دانش آموز ارائه می شود و پیگیری 

و اجرای تکالیف توسط دانش آموز صورت می گیرد.
 کنترل مدیریتی: سیاست ها توسط معلم و مدیریت اجرای تکالیف توسط دانش آموزان صورت 

می پذیرد و اولیا در منزل نقش نظارتی خواهند داشت.
 تکالیف: با هدف درگیرسازی دانش آموزان در فعالیت های حرکتی ارائه می شود و بیشتر تکالیف 
برای تمرین انفرادی طراحی شده است و دانش آموزان موظف به انجام، ثبت و گزارش دهی تکالیف به 

معلم هستند.
 تعامالت آموزشی: به طور متوسط در هر جلسۀ 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 که چه زمان، تمرین را آغاز و به پایان برساند.

 پیشبرد تکالیف: کنترل پیشرفت تکالیف یادگیری در دست دانش آموزان است، نه معلم. هر 
دانش آموز بر اساس توان خود در فعالیت های یادگیری شرکت 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 کرد.
  روش آموزش فراگیر: در این روش معلم چندین سطح عملکرد برای موفقیت همه دانش آموزان 
ارائه می کند. دانش آموز سطح عملکرد را بر اساس توانایی خود انتخاب می کند و در تکالیف یادگیری 
آن شرکت می کند؛ به عنوان مثال، در آموزش تمرینات قدرت و استقامت عضالنی آمادگی جسمانی، 
معلم چندین سطح تمرین )ساده به دشوار( ارائه می کند و دانش آموز با توجه به توانایی خود یکی از 

سطوح تمرینی را انتخاب کرده و در تمرینات آن شرکت می کند.
 روش خودارزیابی: در این روش دانش آموزان خود را در مقایسه با برگه معیارهای تعیین شده 
توسط معلم در هر جلسه ارزیابی می کنند. در حقیقت در این روش دانش آموزان بر عملکرد خود نظارت 
می کنند؛ به عنوان مثال، معلم هنجارهای مدنظر در انعطاف پذیری را در هر جلسه آموزش مشخص 
می کند و دانش آموزان بر اساس اطالعات آن هنجارها خودارزیابی می کنند و به معلم در پایان کالس 

بازخورد ارائه می دهند.
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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

 روش پروژه: این روش در آموزش موضوعات دانشی درس تربیت بدنی، در بستر فضای مجازی 
بسیار پرکاربرد و قابل اجراست.

در شروع آموزش، معلم اَشکال پروژه در درس تربیت بدنی را به شرح زیر معرفی کرده و دانش آموزان را در 
انتخاب مناسب آنها راهنمایی می کند. برای این کار 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 کتاب و مقاالت موجود در بستر اینترنت و اپلیکیشن ها

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

 تهیه روزنامه دیواری
 کشیدن نقاشی و داستان نویسی

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

موضوعات توسط دانش آموزان، برای هدایت و ارزیابی بهتر پروژه رهنمودهای زیر قابل استفاده است:
 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 )معلم( و سایر هم کالسی های خود 

 معرفی پروژه های بهتر و بایگانی آنها در مدرسه و نمایش در معرض عموم
روش اکتشافی: در آموزش به روش اکتشافی در فضای مجازی الزم است معلم با طراحی آموزشی 
مناسب و بهره مندی از امکانات فضای مجازی از انواع رسانه های مختلف آموزشی )فیلم، عکس، پاورپوینت 

و...( بهره کافی را ببرد.
یادگیری اکتشافی فرایندی است که دانش آموز با راهنمایی معلم، اصل یا قانونی را کشف نموده 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 نماید. معلم باید کالس را در جهت صحیح و مسیر معینی 
حفظ نماید به طوری که از حالت کاوش و پویایی شاگردان کاسته نشود. در این روش، معلم دانش آموزان 

را وادار به فکرکردن می کند و آنها را برای رسیدن به پاسخ درست تشویق می نماید.



109

برنامة درسی
 دورۀ اول متوسطه در
 شرایط ویروس کووید 19

برای مثال در آموزش »سبك زندگی من« در پایه دهم:
 معلم فکرکردن 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 کنند.
 معلم پس از ارائه چند ویژگی سبك زندگی، چك لیستی را برای بررسی کردن سبك زندگی به 

دانش آموزان ارائه می نماید.
 معلم باید اطمینان حاصل کند که دانش آموزان مسئله را فهمیده اند و بدانند که دنبال چه چیزی 

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

سبك زندگی فعال و غیرفعال را برای دانش آموزان ذکر می کند.
 پس از اطمینان از درك اهمیت ضرورت سبك زندگی فعال توسط دانش آموزان، فعالیت هایی را ارائه 

می نماید که به شکل گیری انواع الگو برای داشتن سبك زندگی فعال می انجامد.
 درنهایت با راهنمایی دانش آموزان به آنها کمك می کند تا بهترین الگوی سبك زندگی فعال مناسب 

خود را کشف و ارائه کنند.

3ـ ارزشیابی
بخش آموزش های حضوری:

در ارزشیابی بخش حضوری این درس که شامل آموزش مهارت های ورزشی است، معلم به صورت 
مستمر و در جریان آموزش به کمك روش های مختلفی از جمله ارزیابی معلم، خودارزیابی و ارزیابی 
همساالن با استفاده از ابزارهای رایج در تربیت بدنی همچون چك لیست خودارزیابی، چك لیست ارزیابی 
پروژه، چك لیست مشاهده رفتار، کارنمای ثبت تکالیف منزل، آزمون های کتبی آنالین و… وضعیت 

دانش آموزان را در طول آموزش های حضوری سال تحصیلی ارزیابی می کند.
بخش آموزش های غیرحضوری:

در ارزشیابی بخش غیرحضوری این درس که شامل آموزش آمادگی جسمانی و موضوعات دانشی است، 
معلم به صورت مستمر و در جریان آموزش به کمك روش های مختلفی از جمله خودارزیابی و ارزیابی 
والدین با استفاده از ابزارهای رایج در تربیت بدنی همچون چك لیست خودارزیابی، چك لیست ارزیابی 
پروژه، چك لیست مشاهده رفتار، کارنمای ثبت تکالیف منزل، آزمون های کتبی آنالین و… وضعیت 

دانش آموزان را در طول آموزش های غیرحضوری سال تحصیلی ارزیابی می کند.
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جدول راهنمای ارزشیابی نمره درس تربیت بدنی دوره اول متوسطه 
در شرایط زرد مدارس در سال تحصیلی 1400ـ 1399

ابزار جمع آوری داده هاروش سنجش و ارزیابیمالک های ارزیابیمحتوای آموزشینوع آموزش

 بخش مهارت های ورزشی حضوری
)10 نمره(

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

 ارزیابی همساالن
 خودارزیابی

 ارزیابی معلم

 چك لیست مشاهده رفتار
 دفتر گزارشات سرگروه

از  ارزیابی  لیست  چك   
خود یا دیگران

ورزشی  مهارت های  سطح   
)مهارت های مدنظر در هر نیمسال(

 ارزیابی همساالن
 خودارزیابی

 ارزیابی معلم

 چك لیست ثبت رکورد
 چك لیست مشاهده رفتار

انجام  در  کسب شده  امتیازات   
بازی ها و رقابت های کالسی

 ارزیابی همساالن
 ارزیابی معلم

 چك لیست ثبت امتیازات

 به کارگیری قوانین و مقررات و 
استراتژی ها دربازی های ورزشی

 ارزیابی همساالن
 ارزیابی معلم

 چك لیست مشاهده رفتار

و  تمرینات  در  فعال  مشارکت   
بازی های ورزشی

 ارزیابی همساالن
 ارزیابی معلم

 چك لیست مشاهده رفتار

غیرحضوری

آمادگی جسمانی )8 نمره(

 شناخت مفاهیم و اصول آمادگی 
جسمانی

 چك لیست ارزیابی پروژه ارزیابی معلم
 آزمون های کتبی آنالین

انجام تمرینات و تکالیف حرکتی 
آمادگی جسمانی

 ارزیابی معلم
 ارزیابی والدین

تکالیف  ثبت  کارنمای   
حرکتی در منزل

 پوشه کار
 چك لیست مشاهده رفتار

 سطح آمادگی جسمانی )فاکتور های 
مدنظر در هر نیمسال(

 خودارزیابی
 ارزیابی والدین

 چك لیست مشاهده رفتار
آمادگی  آزمون های   

جسمانی

موضوعات دانشی )2 نمره(
به  مربوط  موضوعات  شناخت   

زندگی فعال
 چك لیست ارزیابی پروژه ارزیابی معلم

 گزارش تکالیف منزل
 آزمون های کتبی آتالین
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4ـ رسانه های پشتیبان
سامانه مّلی رشد

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

 فیلم آموزش بسکتبال ویژه معلمان تربیت بدنی پایه هفتم
 فیلم آموزش والیبال ویژه معلمان تربیت بدنی پایه هشتم

 فیلم آموزش هندبال ویژه معلمان تربیت بدنی پایه نهم
عالوه بر فیلم های آموزشی مذکور تعدادی فیلم آموزشی ویژه دانش آموزان بر روی سامانه رشد موجود 
است که 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 دوره اول متوسطه
 فیلم ورزش پیاده روی در کوهستان ویژه دانش آموزان دوره اول متوسطه

همچنین توصیه می شود با امکانی که این سامانه در اختیار کاربران قرار داده است، معلمان نسبت به 
بارگذاری محتواهای آموزشی مناسب اقدام نمایند.

 سامانه شاد:
حوزه تربیت بدنی و سالمت در شبکه شاد دارای کانال های متنوعی از جمله کانال تربیت بدنی و سالمت، 
کانال کانون های ورزشی، کانال تغذیه سالم، وزن سالم و زندگی سالم و کانال باشگاه مجازی بدن سازی 
و آمادگی جسمانی است. درهریك از این کانال ها، محتوای متنوعی برحسب موضوع بارگذاری شده 
است. در کانال 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. همچنین در کانال 
کانون های ورزشی، آموزش 8 رشته ورزشی )والیبال، بسکتبال، هندبال، فوتسال، بدمینتون، طناب زنی 

و حرکات 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 مؤلفه های آمادگی جسمانی، بخش های دانشی و بازی های حرکتی در منزل بهره برد.
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5 ـ انتظارات از مخاطبان برنامه
 دانش آموز:

ـ رعایت مراحل گرم کردن و سرد کردن بدن هنگام انجام تکالیف حرکتی در منزل
ـ داشتن پوشش ورزشی مناسب برای انجام تکالیف حرکتی در منزل

ـ رعایت نکات بهداشتی و تغذیه ای انجام فعالیت های حرکتی در منزل
ـ انجام تکالیف حرکتی 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 براساس بودجه بندی ارائه شده
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 حرکتی با تأکید بر تمرینات انفرادی
ـ هدایت و راهبری و نظارت بر عملکرد دانش آموزان در منزل از طریق ارتباط با دانش آموز و اولیا

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

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

ـ برقراری ارتباط با اولیا و مّطلع کردن آنها از شرایط و امکانات الزم برگزاری کالس 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 تکالیف حرکتی در منزل

ـ همکاری در تأمین وسایل ورزشی در منزل
ـ نظارت بر انجام فعالیت ها و رعایت مراحل گرم کردن، سرد کردن و ایمنی فعالیت های حرکتی در منزل

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

ـ فراهم آوردن محیطی امن و مناسب برای انجام فعالیت های حرکتی در منزل
ـ شرکت در جلسات مجازی ویژه اولیا
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راهنماي درس کار و فناوری
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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

حضوری
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
رسانه های پ

حضوری/غیرحضوری
ط(

offline )بیرون خ
ط(

online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده

فضای مجازی
تلوزیون

شبکه رشد

شبکه شاد

سراسری

استانی

کاروفناوری/ هفتم/دوره اول متوسطه

2

٣٥ دقیقه غیرحضوری معادل ٥٠ دقیقه حضوری

کار با چوب
ش و نگهداری گیاهان

پرور

ش و نگهداری 
پرور

حیوانات
معماری و سازه 

ت سازی(
)ماک

ک
نی الکترو

کار با فلز

ک
تأسیسات مکانی

عمران
خودرو

ک
ش رشد و تکامل کود

پای
ستی 

د
صنایع 

س(
سته کاری روی م )برج

برق
سازوکار حرکتی

نوآوری و فناوری
کاربرد فناوری اطالعات و 

ارتباطات
مستندسازی
ب و کار

کس
ک گذاری اطالعات

اشترا
نقشه کشی

ونیکی ١ شهروند الکتر
ونیکی 2 شهروند الکتر

امور اداری و مالی

الگوریتم
ترسیم با رایانه

رایانه ای بازی های 
تحصیلی ت 

هدای

روش های فّعال در بستر مجازی: یادگیری معکوس، مبتنی    بر پروژه

بارگذاری کلیپ های آموزشی برای پودمان های کار  و  فناوری  در سایت شبکه رشد با نظارت دفتر تألیف کتاب های درسی دانش آموز به 
www.roshd.ir .شبکه رشد مراجعه نماید

ایجاد کانال و گروه ویژۀ دبیران کار و فناوری اول متوسطه به تفکیک پایه )کانال گروه باید هر سال ثابت باشد و حذف نشود(

تعیین ناظر بر تهیۀ فیلم های آموزشی صداوسیما 

همکاری با دبیرخانه کار و فناوری و گروه های آموزشي استان ها براي تهیۀ فیلم های آموزشی

ارزش یابی به مثابه یاددهیـ  یادگیری: مشاهدات معلّم از میزان مشارکت دانش آموزان در انجام فعالیت در کالس و منزل )٥ نمره( شامل:
ابراز عالقه نسبت به انجام 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 ارائه گزارش آن
بررسی نتایج کار دانش آموزان در کتاب درسی )٥ نمره( شامل: پرکردن جداول کتاب درسی/ پاسخ به پرسش های کتاب درسی/ تعامل مؤثر 

با دبیر کار و فّناوری و رفع اشکال/ ارسال پژوهش های مورد نظر دبیر کار و فّناوری برای تکمیل فرایند آموزش
بررسی تکالیف عملی )رایانه ای و کارگاهی با رویکرد استفاده از وسایل ساده و موجود در منزل( که در طول سال تحصیلی توسط دانش آموز 
انجام می شود )١٠ نمره( شامل: عکس های تهیه شده از مراحل کار و پایان کار/ یا فیلم های کوتاه آماده شده از مراحل کار و پایان کار/ 

تکمیل خودارزیابی توسط دانش آموز برای فعالیت انجام شده/ آمادگی الزم برای ارائه گزارش و پاسخ به سؤاالت مرتبط با آن

یادگیرندۀ فعال: دانش آموز نقش اصلی در ساخت پروژه ها را دارد و معلم به عنوان راهنماست.

آموزش، تدریس و تربیت از طریق سیستم های مجازی: معلم نقش مدیر آموزشی دارد و اشکاالت دانش آموز را برطرف مي کند. بر نحوۀ فرایند 
یادگیري دانش آموز نظارت می کند و نقش اصالح آموخته هاي دانش آموزان را دارد.

نظارت، حمایت و تشویق معلمان و دانش آموزان: مدیر بر گروه های درسی در شبکۀ شاد نظارت مي کند و براي هرگروه ناظري تعیین 
مي کند که مطالب اصلي را در کانال همان کالس قرار دهد و برخي مطالب را سنجاق کند و به پاره اي سؤاالت مانند تاریخ آزمون ها و نوع 

تکالیف پاسخ دهد. دبیر کار و فناوری با همان ناظر یا نماینده تماس دارد و به سؤاالت او پاسخ مي دهد.

مشارکت، مراقبت و حمایت و تشویق دانش آموزان:  از سالمت جسمي، عاطفي و روحي دانش آموز مراقبت مي کند و با مشارکت 
صحیح در فرایندهاي یاددهي ـ یادگیري و ارزش یابی بر تحقق آموزش مفید و مناسب  نظارت مي کند.

کاروفناوری/ نهم/دوره اول متوسطهکاروفناوری/ هشتم/دوره اول متوسطه
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١ـ محتوا 

پایه
مالحظاتحالت زردحالت سفید

قابل اجرا در منزل به کمک معلمقابل اجرا به کمک فیلم آموزشیتجویزینیمه تجویزی

١١74 پودمانهفتم

8٣٥ پودمانهشتم

7٥6 پودمان4 پودماننهم

شرح محتوای پایۀ هفتم 
کتاب کار و فناوری پایه هفتم دارای نُه پودمان است که هفت پودمان آن مبتنی بر پروژه نیست و 
آموزش آن از طریق فیلم آموزشی مناسب و جامع امکان پذیر است. در حالت قرمز چهار پودمان مبتنی 

بر پروژه براساس ساختار سه وجهی محتوا به صورت نیمه تجویزی است )انتخابی(.
 دانش آموز می تواند یا پروژه های کتاب یا پروژه های جایگزین را در منزل بسازد و فیلم فرایند ساخت 

و محصول نهایی را جهت ارزش یابی برای معلم خود ارسال کند )ارزش یابی آفالین(.

شرح محتوای پایۀ هشتم 
کتاب کار و فناوری پایۀ هشتم دارای هشت پودمان است که سه پودمان آن مبتنی بر پروژه نیست و 
آموزش آن از طریق فیلم آموزشی مناسب و جامع امکان پذیر است. پنج پودمان دیگر مبتنی بر پروژه 
است در حالت قرمز پنج پودمان مبتنی بر پروژه براساس ساختار سه وجهی محتوا به صورت نیمه تجویزی 

می باشد )انتخابی(. 
 دانش آموز می تواند یا پروژه های کتاب یا پروژه های جایگزین را در منزل بسازد و فیلم فرایند ساخت 

و محصول نهایی را جهت ارزش یابی برای معلم خود ارسال کند )ارزش یابی آفالین(.

شرح محتوای پایۀ نهم 
کتاب کار و فناوری پایۀ نهم دارای یازده پودمان است که چهار پودمان آن مبتنی بر پروژه نیست و 
آموزش آن از طریق فیلم آموزشی مناسب و جامع امکان پذیر است. در حالت قرمز هفت پودمان مبتنی 

بر پروژه براساس ساختار سه وجهی محتوا به صورت نیمه تجویزی است )انتخابی(.
 دانش آموز می تواند یا پروژه های کتاب یا پروژه های جایگزین را در منزل بسازد و فیلم فرایند ساخت 
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و محصول نهایی را جهت ارزش یابی برای معلم خود ارسال کند )ارزش یابی آفالین(.
تذکر مهم: در تمامی پودمان های کتاب های کار و فّناوری دبیر مربوط می تواند با ساده سازی فعالیت های 

کارگاهی آنها را اجرایی کند. 

2ـ روش تدريس

مالحظاتحالت زردحالت سفید

مبتنی بر پروژه و مبتنی بر یادگیری معکوسمبتنی برپروژه

در آموزش های نیمه حضوری و غیرحضوری در این درس امکان بهرمندی 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 فراهم کند. 
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. در این روش، معلم دانش آموزان را وادار 
به فکر کردن می کند و آنها را برای رسیدن به پاسخ درست تشویق می نماید؛ برای مثال در آموزش 

مبحث رنگ های ایمنی در پودمان کار با فلز پایۀ هشتم: 
ابتدا معلم با نمایش تصویر رنگ های ایمنی و طرح پرسش هایی، دانش آموزان را به فکر کردن وا می دارد 

و آنها را برمی انگیزاند تا احساسی را که رنگ های مختلف ایمنی در انسان ایجاد می کند، بیان کنند. 
معلم پس از ارائۀ چند نمونه از تصاویر کاربرد رنگ های ایمنی در مشاغل دیگر، دانش آموزان را به سمت 

شناسایی رنگ های وضعیت بدون خطر، هشدار و… هدایت می کند. 
معلم باید اطمینان حاصل کند که در تمام فرایند آموزشی، دانش آموزان ضرورت مسئله را به درستی 
درک کرده اند و بدانند که دنبال چه چیزی می گردند و چگونه باید این مراحل را طی کنند. دانش آموزان 

به درک درستی از رنگ های ایمنی و ضرورت استفاده از آن در کارگاه ها رسیده اند. 
 بحث گروهی: روش بحث گروهی گفت وگویی است سنجیده و منظم دربارۀ موضوعی خاص که مورد 
عالقه مشترک شرکت کنندگان در بحث است. روش بحث گروهی برای کالس هایی حضوری این درس 
به راحتی قابل اجرا است؛ ولی در روش آموزش مجازی نیز می توان دانش آموزان را به گروه های کوچک 
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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 دانش آموزان دربارۀ 
آن به مطالعه، اندیشه، بحث و اظهارنظر می پردازند و نتیجه می گیرند؛ بنابراین برخالف روش سخنرانی 
در این روش، دانش آموزان در فعالیت های آموزشی 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، دانش آموزان 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 که به دانش آموزان 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 کنند. همچنین معلمان می توانند با 

شرکت در گفت وگوهای دانش آموزان از کم و کیف فعالیت های آنها مطلع شوند. 
 روش خودارزیابی: در این روش دانش آموزان خود را در مقایسه با معیارهایی که معلم تعیین 
کرده است، در هر جلسه ارزیابی می کنند. در حقیقت در این روش دانش آموزان به صورت خودخوان 
محتوای دروس را مطالعه می کنند 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 مطالعه درس خود را براساس معیارهای 

تعیین شده از سوی معلم ارزیابی کنند و در پایان کالس به معلم بازخورد ارائه دهند. 
 روش کالس معکوس: در این روش دانش آموزان موضوعات جدید را از طریق تماشای ویدیوها در 
خانه با توجه به سرعت یادگیری شان و ارتباط بر خط )آنالین( با معلم یا همساالن خود فرا می گیرند و 
آنچه را قباًل در قالب تکلیف مربوط به آن درس بود در کالس باهم انجام می دهند. در کالس درس با 
کمک معلم با مفهوم درس درگیر می شوند. همچنین معلم به جای ایراد سخنرانی این فرصت را دارد که 
با توجه به نیاز هریک از دانش آموزان، راهنمایی ها و آموزش های الزم را بدهند 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 رایانه خارج از کالس؛ 
به عنوان مثال دانش آموزان می توانند برای »پرورش سبزه« فیلم های آموزشی مربوطه را در منزل تماشا بر 
مراحل کار تأمل کنند و در کالس درس می توانند با جای گیری در گروه های خود نسبت به انجام رساندن 

فعالیت موردنظر اقدام کنند و موارد ابهام را با کمک دبیر خود و هم کالسان برطرف کنند. 
با تفکری  از مهارت های فکری  روش تدریس مبتنی بر تفکر انتقادی: فرایندی که در آن   
 به صورت اثرگذار برای کمک به ارزش یابی و تصمیم گیری دربارۀ باورها و کارها استفاده می شود.
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برخی از مهارت های فکری مورد اشاره در تعریف تفکر انتقادی عبارت اند از مقایسه کردن، سنجیدن، 
ارتباط دادن، استنتاج کردن، طبقه بندی کردن، رده بندی، قیاس کردن، تصویر کردن، سلسله مراتبی 

کردن، پیش بینی کردن، اعتبار دادن، اثبات کردن، تحلیل کردن، و ارزش یابی کردن. 

٤ مرحلۀ اجرایی روش تدریس مبتنی بر تفکر انتقادی عبارت است از: 
1ـ درك و فهم مسئله: درک و فهم مسئله از طریق کاربست انواعی از ابزارها و مهارت های فکری 

)سؤال کردن هم اهمیت زیادی دارد.(
2ـ دست ورزی اطالعات: در این مرحله دانش آموزان را تشویق می کنیم که بر اساس سؤاالتی که 
طرح کرده اند، اطالعاتی را فراهم آورند، ارائه دهند و اطالعات تدارک دیده شده را در عمل دست ورزی 
کنند. آنان از طریق این عملیات آنچه را بدان فکر کرده اند، ارزش یابی می کنند و در واقع از طریق این 

روند به تفکر انتقادی می پردازند.
ـ کاربست اطالعات داوری شده: در مرحلۀ حاضر فعالیت های دو مرحلۀ پیش به ثمر می رسد، یعنی آن  3

دسته از افکاری که اندیشیده و داوری شده اند، به کار بسته می شوند.
ـ ارائه بازخورد و راهبردهای تکمیلی: در مرحلۀ پایانی معلم به دانش آموزان دربارۀ نحوۀ عملکردشان  ٤
بازخورد می دهد. افزون بر این سعی می کند راهبردهای دیگری هم در اختیار آنان قرار دهد تا در انجام دادن 
تمرین ها از آنها استفاده کند. در ارائۀ بازخورد ها بیشتر باید به جنبه های اصالحی توجه کرد؛ اما در کنار این 

نباید از اثر تشویقی و ترغیبی بازخوردها غفلت کرد.

٣ـ ارزش يابی

مالحظاتحالت زردحالت سفید

مبتنی بر شایستگی )فرایند + نتیجه(مبتنی بر شایستگی )فرایند + نتیجه(

در آموزش های حضوری و غیرحضوری در این درس، ارزش یابی دانش آموزان شامل دو نوع ارزش یابی 
فرایندی و عملکردی است:

الف( ارزش یابی مستمر )20 نمره(
در ارزش یابی مستمر آموزش های حضوری و غیرحضوری، آموخته ها و فعالیت های دانش آموزان در درس 

کار و فّناوری، در سه بخش ارزیابی می شود:
1 مشاهدات معلّم از میزان مشارکت دانش آموزان در انجام فعالیت در کالس و منزل )٥ نمره( شامل:

  ابراز عالقه نسبت به انجام فعالیت و مشارکت 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 ارائۀ گزارش آن

2 بررسی نتایج کار دانش آموزان در کتاب درسی )٥ نمره( شامل:
  پرکردن جدول های کتاب درسی
 پاسخ به پرسش های کتاب درسی

 تعامل مؤثر با دبیر کار و فّناوری و رفع اشکال 
  ارسال پژوهش های مورد نظر دبیر کار و فّناوری برای تکمیل فرایند آموزش

3 بررسی تکالیف عملی )رایانه ای و کارگاهی با رویکرد استفاده از وسایل ساده و موجود در منزل( که 
در طول سال تحصیلی توسط دانش آموز انجام می شود )١٠ نمره( شامل:

 عکس های تهیه شده از مراحل کار و پایان کار
 یا فیلم های کوتاه آماده شده از مراحل کار و پایان کار

 تکمیل خودارزیابی توسط دانش آموز برای فعالیت انجام شده
 آمادگی الزم برای ارائۀ گزارش و پاسخ به سؤاالت مرتبط با آن

٤ـ رسانه های پشتيبان

مالحظاتحالت زرد

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

 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 فیلم های آموزشی کار و 

فناوری در سامانه ملی رشد به شرح زیر است:
https://www.aparat.com/v/8zkDp?playlist=370982  
https://www.aparat.com/v/gweas?playlist=370982  
https://www.aparat.com/v/JQz7M?playlist=370982  
https://www.aparat.com/v/gAMyC?playlist=370982  
https://www.aparat.com/v/XnQwx?playlist=370982  
https://www.aparat.com/v/LpxFK  
https://www.aparat.com/v/RACfQ?playlist=360735  
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https://www.aparat.com/v/q6lFP?playlist=360735  
https://www.aparat.com/v/JfCPZ?playlist=360735  
https://www.aparat.com/v/mcelw?playlist=360735  
https://www.aparat.com/v/CFvRQ?playlist=360735  
https://www.aparat.com/v/hpdNw?playlist=360735  
https://www.aparat.com/v/1yb7p?playlist=360735  
https://www.aparat.com/v/u2xgN?playlist=360735  
https://www.aparat.com/v/OZE2C?playlist=347374  
https://www.aparat.com/v/OZE2C?playlist=347374  
https://www.aparat.com/v/TmWkq?playlist=347374  
https://www.aparat.com/v/kdxKt?playlist=347374  
https://www.aparat.com/v/tpoWn?playlist=347374  
https://www.aparat.com/v/KGCed?playlist=347374  
https://www.aparat.com/v/Cjh0E?playlist=347374  
https://www.aparat.com/v/IaegO?playlist=347374  
https://www.aparat.com/v/wAo3J?playlist=347374  
https://www.aparat.com/v/jPX27?playlist=347374  
https://www.aparat.com/v/KsT6G  

  
 سامانۀ شاد: 

فیلم کوتاه آموزشی در موضوعات مختلف مرتبط با آموزش سالمت در این سامانه بارگذاری شده است.
همچنین برخی از فیلم هایی که استان ها تولید کرده اند و متناسب با اهداف برنامۀ درسی کار و فّناوری  است، 

قابل استفاده است.
انتظار داریم معلمان نمونه های طراحی آموزشی خود در درس کار و فّناوری  و سایر مطالب علمی و قابل استفاده 

را با هدف بهره مندی سایرین بر روی این سامانه بارگذاری کنند.
 سامانۀ ملی و محلی:

از ظرفیت های رسانه های ملی و محلی می توان در قالب تولید فیلم های آموزشی مناسب بخش غیرحضوری 
درس کار و فّناوری بهره الزم را برد.

 سرویس های اشتراك ویدئوی ایرانی: 
از سرویس های اشتراک گذاری ویدئوی ایرانی مانند آپارات به منظور بهره مندی حداکثری از فیلم های 

آموزشی و درسی استفاده شود.
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5  ـ انتظارات از مخاطبان برنامه
مالحظاتحالت زرد

اختیارات معلممدیر مدرسهخانواده

ـ تشویق و ترغیب و نظارت بر اجرای 
تکالیف دانش آموزان در منزل

ـ فراهم آوردن فضای آرام و ساکت در 
کالس های  برگزاری  هنگام  به  منزل 

مجازی
ـ همکاری با معلم و مدرسه در برگزاری 

آزمون های حضوری و غیرحضوری
ـ تقویت حس مسئولیت پذیری و تداوم 

نظم و انضباط فرزندان
در  فرزندان  عملکرد  بر  نظارت  ـ 
آموزش های غیرحضوری به منظور حفظ 
از  صداقت در تمام فرایند کالس اعم 

پاسخ به معلم، ارزش یابی و ...
ـ نظارت بر ساعات بیداری دانش آموزان 
به  خواب  تأمین  به منظور  شب  در 
تبعات  از  پیشگیری  و  فرزندان  موقع 

شب بیداری های طوالنی 

ـ فراهم آوردن امکانات موردنیاز معلمان در 
برگزاری آموزش های حضوری و غیرحضوری

ـ برقراری ارتباط با اولیا و مطلع کردن آنها 
از شرایط و امکانات الزم برگزاری کالس ها 

و آزمون های غیرحضوری
ـ تهیۀ محتوای آموزشی به صورت جزوه، 
لوح های فشرده و فلش مموری و قرار دادن 
در دسترس دانش آموزان، در مدارس کمتر 
برخوردار با امکان پایین دسترسی به اینترنت 

یا وسایل هوشمند 
ـ تأکید بر حضور دانش آموزان در کالس های 

بر خط در مناطق برخوردار
ـ تأکید بر ارزش یابی و سنجش عادالنه

ـ طراحی آموزشی مناسب برای هر درس
ـ تدارک انواع رسانه های آموزشی مناسب برای استفاده در 

فضای آموزش مجازی
ـ تدارک فرصت های یادگیری از طریق گفت وگوهای 

گروهی در فضای مجازی
ـ پیگیری و نظارت مستمر بر انجام تکالیف و فعالیت های 

کتاب توسط 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

 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 هم کالسی ها و معلم به صورت مجازی

ـ انجام تکالیف دروس، ثبت و گزارش دهی به موقع به معلم
ـ شرکت در آزمون های آفالین، برخط )آنالین( و حضوری

ـ رعایت صداقت در تمام فرایند تدریس و کالس اعم از پاسخ گویی به معلم و ارزش یابی ها



راهنماي دروس مطالعات اجتماعی
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آموزش عمومی و متوسطه نظری

دوره/ شاخه/ پایه/ درس

ش
زمان آموز

محتوا
راهبردهای 

یاددهی  ـ یادگیری
رسانه های آموزشی

شیوه های ارزشیابی
مخاطبان برنامه

سه
جل

ت
ساع

حضوری
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
رسانه های پ

حضوری/
غیرحضوری

offline )بیرون 
ط(

خ
ط(

online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده

فضای مجازی
تلویزیون

شبکۀ رشد

شبکۀ شاد

سراسری

استانی

مطالعات اجتماعی/ هفتم/ اول متوسطه

1/5

٣5 دقیقه غیرحضوری معادل 5٠ دقیقه حضوری

س 1، 2، ٣، 5، 7، 
درو

 ،17 ،16 ،1٣ ،1٠ ،9
21 ]مجموعاً 

18 و 
س[

12 در

س 
باقی درو

24گانه، غیر از 
س حضوری

درو

دارد،  و بخش ديگر حالت مهارتي  اجتماعي بخش مفاهیم است  از كتاب مطالعات  معلمان گرامي همان طور كه مستحضريد بخشي 
بنابراين بخش هاي مفاهیم مي تواند به صورت آموزش مجازي باشد اما دروسي مانند ترسیم نمودارهاي آب و هوايي، مقیاس نقشه، 
تعیین ساعت در نقاط مختلف جهان، ترسیم خط زمان، اجراي اردو و... نیاز به كالس هاي حضوري دارد از اين رو شما عزيزان با توجه 
به محتواي كتاب، بايد نوع روش تدريس را مديريت كنید تا بتوانیم به كمك يكديگر از اين شرايط سخت عبور كنیم. در ضمن بهترين 

روش هاي تدريس عبارت اند از: بارش مغزي، كالس معكوس، پرسش و پاسخ، انجام فعالیت هاي متن كتاب و كاربرگه ها .

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

ارتباط با گروه هاي آموزشي و دبیرخانۀ كشوري درس مطالعات اجتماعي براي معرفي معلمان موفق در امر تدريس و استفاده از فیلم هاي 
آموزشي قابل دسترس و جذاب نمودن تدريس مجازي براي دانش آموزان و ايجاد زمینۀ مناسب براي آموزش تعاملي و ارزش يابي معلم 

هر كالس با دانش آموزانش. امكان آموزش آنالين و تصويري براي معلم فراهم باشد.

با دروس اين كتاب در زمان  تلويزيون براي نمايش فیلم هاي مرتبط  از آرشیو  عالوه بر اختصاص دادن زماني براي تدريس معلمان، 
آموزش مانند فیلم هاي حفاظت از محیط زيست، جاده ابريشم، قطعاتي از فیلم هاي تاريخي، بحث بهره وري، حمل ونقل، پیري جمعیت 

و... استفاده شود.

استفاده از فیلم هاي مرتبط با مفاهیم مطالعات اجتماعي در شبكه هاي استاني كشور.

آفالین: اما در شرايط فعلي ارزش يابي براساس نظر معلم و نحوة ارزش يابي معلم با توجه به روش تدريس وي است. پس از پايان هر 
درس و بنا به تشخیص معلم و امكانات در اختیار، آزمون مي تواند آنالين يا آفالين باشد. 

آنالین: در حالت عادي ارزش يابي مستمر بر اساس فعالیت هاي دانش آموز در كالس يا خارج از كالس است.

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

راهبر و هدایت كننده 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 كند.

سازمان دهنده و هماهنگ كننده: بی شك مدير مدرسه در اجراي كالس هاي نیمه حضوري نقش تأثیرگذاري دارد و نظارت ايشان بر 
اجراي صحیح دستورالعمل هاي بهداشتي باعث آرامش خانواده ها و معلمان خواهد بود. از طرفي آماده كردن زير ساخت هاي IT مي تواند 

تأثیر مثبتي بر روند آموزش نیمه حضوري داشته باشد.

مسئول تربیت: ايجاد فضايي مناسب براي آموزش غیرحضوري فرزندان در منزل، تشويق و ترغیب ايشان و نظارت بر اجراي تكالیف 
در منزل هدف عمدة فعالیت هاي كتاب آموزش مهارت هاي زندگي و تربیت اجتماعي است و بدون همكاري و همراهي خانواده اين امر 
به درستي تحقق نمي يابد. بنابراين در شرايط خاص كنوني مشاركت خانواده ها بسیار تأثیرگذار خواهد بود. همكاري با مدرسه و دبیر 

جهت پیشبرد كار يادگیري و نظارت بر عملكرد دانش آموز در خانه.

مطالعات اجتماعی/ هشتم/ اول متوسطه

س 1، 2، 4، 5، 8، 
درو

 ،18 ،16 ،12 ،1٠ ،9
2٣ ]مجموعاً 

2٠ و 
س[

12 در

س 
باقی درو

24گانه، غیر از 
س حضوری

درو

مطالعات اجتماعی/ نهم/ اول متوسطه

س 1، 2، 4، 7، 
درو

 ،15 ،1٣ ،12 ،9  ،8
2٠ و 22 

 ،18 ،16
س[

در  1٣
]مجموعاً 

س 
باقی درو

24گانه، غیر از 
س حضوری

درو
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١ـ محتوا 
زمان تدريس كتاب مطالعات اجتماعی ٣ ساعت در هفته، و زمان آموزشی ما در سال تحصیلی 26 هفته 

است؛ بنابراين ما 76 ساعت برای تدريس اين كتاب زمان داريم. 
نكات مالحظه شده در تعیین درس های حضوری و نیمه حضوری:

ـ دروس ناظر به تربیت اجتماعی دانش آموزان، نسبت به دروس تاريخ و جغرافیا در اولويت حضوری بوده اند.

ـ در دروس جغرافیا، آن دسته از دروسی كه نیاز به كار عملی در كالس دارند، در اولويت حضوری قرار دارند.
ـ دروسی كه نیاز كمتری به مشارک جمعی دانش آموزان و گفت وگوی آنها به شكل حضوری در كالس 

داشته اند، در اولويت غیرحضوری قرار گرفته اند.
ـ دروسی كه نیاز به مشاهدة ابزار يا تعامل ضروری معلم با دانش آموزان دارند، در اولويت حضوری قرار 

گرفته اند.
ـ درس هايی كه تعداد فعالیت و كارخواسته های فردی در آنها بیشتر بود، در اولويت غیرحضوری قرار گرفته اند.

2ـ روش تدريس
طبق پیشنهادهای مطرح شده در بخش محتوا، نیمی از مفاهیم را به شیوه غیر حضوری با روش هايی 
  )Interactive( استفاده از قلم نوری، و تدريس تعاملی ،power point چون نمايش فیلم، ارائه به صورت
آموزش می دهیم. اما در روش حضوری دانش آموزان با حضور در كالس درس با رعايت فاصله گذاری 
اجتماعی تحت نظر شما كارهای عملی و فعالیت 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 توانید استفاده كنید. 
 تقريباً يك سوم از دروس مطالعات اجتماعی، مرتبط به تاريخ و معرفی پی در پی و منتظم پديده های 
تاريخی است. اين دروس به نحوی سلسله وار به هم پیوسته اند. بهترين پیشنهاد برای تدريس تركیبی اين 
دروس، آن است كه ابتدای ورود به بخش تاريخ، به شكل حضوری باشد و هر چند درس يك بار، برای 
مرور و برجسته سازی نكات و مقاطع تاريخی خاص، يكی از كالس های حضوری به تاريخ اختصاص يابد.
 در كتاب های مطالعات اجتماعی، بخشی با عنوان »به كار ببنديم« وجود دارد. استفاده و تمركز بر 

اين بخش در فعالیت های خانگی و تدريس های غیرحضوری بسیار اثربخش و كارآمد است.
 تدريس های غیرحضوری فرصتی بسیار مغتنم برای افزايش تجربه در زمینه آموزش بر اساس رويكرد 
»حل مسئله« است. معلم گرامی می تواند مسئله ای را متناظر با درس بعدی و همچنین شرايط زمانی 
و مكانی خود و دانش آموزان، طراحی كند. وی در انتهای هر درس، بايد مسئلۀ خود برای درس بعدی 
را به شكلی روشن و البته كوتاه، صورت بندی كند و به دانش آموزان ارائه دهد. سپس با معرفی منابع 
الزم و يا حداقل ارجاع دانش آموزان به درس بعدی و مطالعۀ آن، ايشان را ترغیب به ارائۀ پاسخ هايی 

كند كه به ذهنشان خطور می كند.
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آموزش عمومی و متوسطه نظری

دانش آموزان بايد سعی كنند تا بهترين جواب را برای جلسۀ بعدی آماده كنند و شروع هر جلسه، با ارائه 
و به اشتراک گذاشتن پاسخ دانش آموزان به مسئله پیش بینی، شروع خواهد شد.

 پیشنهاد می شود در تدريس غیرحضوری، شروع آموزش از سوی دانش آموزان باشد؛ بدين معنا كه 
در انتهای هر جلسه، متون، مستندها، فیلم های آموزشی يا لینك هايی كه مرتبط به درس بعدی است، 
به دانش آموزان معرفی شود و ايشان با مراجعه به آنها و تالش برای پاسخ به مسئله ای كه ناظر به درس 
بعدی است، پاسخ های خود را به دست آورند. اين بدان معناست كه هر دانش آموز، پیش مطالعه و بلكه 

تالش جدی برای فهم درس جديد را، پیش تر از شروع تدريس معلم، آغاز كرده است.
 يكی از روش های مؤثر و قابل اجرا در تدريس غیرحضوری، ترغیب دانش آموزان به يافتن و ايجاد 

ارتباط بین مفاهیم مختلف و مرتبط با مفهوم اصلی و دال مركزی هر درس است؛ به عنوان مثال: 
در درس 8 از مطالعات اجتماعی پايۀ نهم، دال مركزی بحث بی عدالتی و نابرابری در جهان است. معلم 
بايد سعی كند تا برخی مفاهیم مرتبط با اين دال مركزی را در گستره های مختلفی مانند اقتصاد و 
مسئله تحريم، حقوق شهروندی، حكومت ها، پیشینۀ تاريخی كشور و... به دانش آموز معرفی كند و وی 
را ترغیب كند كه هر آنچه مرتبط با بی عدالتی در كتاب مطالعات اجتماعی و يا حتی ديگر كتاب های 
پايۀ نهم وجود دارد، بیابد و آنها را برای معلم خود بفرستد. سپس معلم سعی كند تا با ايجاد شبكه ای 
از مفاهیم )در حد امكان(، به مطالب مرتبط با دال مركزی درس جديد در ديگر درس های مطالعات 
اجتماعی يا ديگر كتب، اشاره هايی الزم كند. اين امر به تلفیق و درک عمیق تر محتوای اصلی هر درس 
كمك شايانی می كند و دانش آموز را به داشتن نگاهی جامع به كل كتاب و بلكه پايۀ تحصیلی خود، 

ترغیب خواهد كرد.
 به دانش آموزان پیشنهاد می شود حال كه شرايطی برای حضور در كالس وجود ندارد، در تدريس 
درس جديد مطالبی را كه به نظر خودتان جالب است و می تواند در فرايند آموزش به ايشان كمك كند 

به صورت های مختلف ارائه كنند.
مثاًل مطالب جديد را به صورت power Point درآورند يا اگر فیلم يا انیمیشن )پويانمايی( جالبی 
را می شناسند از آن استفاده كنند و در اختیار هم كالسی ها و معلم خود بگذاريد. ساختن كلیپ از 
دانسته های خود يا به صورت صحبت كردن دربارة آن و يا تهیۀ قطعات نمايشی می تواند به ايشان در 

اين راه كمك كند.
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3ـ ارزش يابی
در بخش كالس های حضوری شما با استفاده از بازبینه )چك لیست( و نظارت بر فعالیت های دانش آموزان 
می توانید نمراتی برای آنها منظور نمايید اما در بخش آموزش غیرحضوری بنا بر تشخیص معلم و امكانات 
در اختیار، آزمون مي تواند آنالين يا آفالين با توجه به محتواهای ارائه شده برگزار شود. همكاران گرامی 

توجه داشته باشند كه بارم بندی كتاب بر اساس سال های گذشته است. 
ارزش يابی درس مطالعات اجتماعی به صورت ارزش يابی مستمر و پايانی در هر دو نوبت تحصیلی صورت می گیرد.
بخش »واژه ها« در پايان هر فصل، به منظور پرورش مهارت مراجعه دانش آموزان به اصطالحات و تعريف و 
فهم بهتر مطالب صورت گرفته است و درج عالمت  بر روی آن، به اين معنا است كه در ارزش يابی 
مستمر و كتبی نبايد از اين بخش سؤال طرح شود. دانش آموزان را مجبور به حفظ تعاريف واژه ها نكنید. 
همچنین عالمت  در بخش های ديگری از كتاب مشاهده می شود. اين عالمت به معنای آن است 
كه اين بخش ها، به منظور دانستن يا انجام فعالیت در كالس طراحی شده و در ارزش يابی های كتبی 

پايانی نبايد از آنها سؤالی طرح شود. از طرح سؤال از زيرنويس عكس ها يا نقشه ها پرهیز شود. 
همكاران محترم پايۀ نهم توجه داشته باشند كه امتحانات پايانی اين پايه به صورت نهايی اجرا می شود، 
بنابراين حساسیت بیشتر در تدريس و ارزش يابی آن صورت پذيرد. با توجه به شرايط پیش آمده بی شك 
روش ارزش يابی نیز متفاوت خواهد بود. همكاران محترم سعی كنید به ارزش يابی مستمر و فعالیت های 
ارائه شده توسط دانش آموزان بهای بیشتری بدهید و تمامی كارهای آنها را كه برای شما ارسال می كنند 
با دقت مطالعه و ارزش يابی كنید. در صورت امكان از دانش آموزان كارهای گروهی بخواهید تا روحیۀ 
كار دسته جمعی در بین آنها كم رنگ نشود. از آنها بخواهید به صورت مجازی گروه هايی تشكیل دهند 

و تكلیف محّول شده را به صورت گروهی انجام و نتیجه را به شما ارائه دهند.

4ـ رسانه های پشتيبان
 شبکۀ رشد:

برای ارائۀ فیلم هاي آموزشي درس به درس هر كتاب با هماهنگي گروه مطالعات اجتماعی  دفتر تألیف 
سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، از فیلم های روش تدريس مؤلفان و دبیران مجرب در سازمان 
با عنوان » بر فراز آسمان« در سامانۀ رشد استفاده شده و برای برخی از دروس مطالعات اجتماعی، 

فیلم هايی آموزشی تهیه شده است كه می تواند ياری رسان معلم در تدريس وی باشد.
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 شبکۀ شاد: 
به نظر می رسد اين شبكه در آموزش غیرحضوری يا همان مجازی نقش بسیار مؤثری دارد. اين شبكه 
می تواند با ايجاد زمینۀ مناسب براي آموزش تعاملی )Interactive( و ارزش يابي معلم هر كالس از 

دانش آموزانش، امكان آموزش آنالين و تصويري را براي معلمین عزيز فراهم كند. 
 تلوزیون سراسری:

 با هماهنگی دبیرخانۀ كشوری، از دبیران باتجربه و مسلط مطالعات اجتماعی برای تدريس غیرحضوری 
استفاده شود و اين امر فقط منوط به دبیران شهر تهران نشود بلكه از دبیران توانمند تمام  استان ها در 
اين مهم بهره گرفته شود. در اختیار قرار دادن فیلم هايی با مضمون جغرافیای ايران برای شبكه های رشد 
و شاد برای انتقال بهتر مفاهیم به دانش آموزان. استفاده از كلیپ های آموزشی و مخصوصاً »مستندهای 
آموزشی« است. مستندهای بسیاری در شبكۀ مستند سیما، شبكۀ آموزش، شبكۀ چهار و... وجود دارد 
كه با مراجعه به سايت هايی مانند تلويبیون، می توان مستندهای متناظر با برخی دروس را شناسايی و 

از آنها در تدريس غیرحضوری استفاده كرد.
 تلوزیون استانی:

همكاری با گروه های آموزشی مطالعات اجتماعی هر استان برای استفاده از دبیران مجرب مطالعات 
اجتماعی برای آموزش در شبكۀ استانی و نمايش فیلم های مرتبط با موضوعات كتاب مطالعات اجتماعی 

با محور همان استان.

5ـ انتظارات از مخاطبان برنامه 
 خانواده: 

از خانواده ها انتظار می رود كه در اين شرايط خاص با ايجاد فضايي مناسب براي آموزش غیرحضوري 
فرزندان در منزل، آنها را تشويق و ترغیب كنند و با همكاری در انجام فعالیت ها و تكالیف محول شده از 
سوی دبیران، اين شرايط را برای فرزندان خود راحت تر كنند. خانواده های محترم دانش آموزان پايۀ نهم 
توجه داشته باشند كه امتحانات پايانی اين پايه به صورت نهايی اجرا می شود، بنابراين اضطراب و نگرانی 
ممكن است در آنها وجود داشته باشد، از اين رو ايجاد فضايی آرام در منزل و افزايش اعتماد به نفس در 
بین فرزندان ضروری به نظر می رسد. به خانواده های عزيز پیشنهاد می شود اگر فضای كافی در منزل 
دارند بخشی از آن را تبديل به كالس درس كنند، مثاًل لوازم ارتباطی مانند لپ تاپ، تبلت، لوازم التحرير 
و... را در فضای مشخصی بگذاريد و فرزند خود را موظف كنند با لباسی آراسته در كالس های مجازی 
شركت كند. زمان مطالعه و مرور درس ها نیز بايد دارای برنامه باشد. خانواده ها فرزندان خود را تشويق 
كنند كه طبق برنامه زمان بندی شده وظايف خود را انجام دهد. پیشنهاد می شود زمان استراحت، تفريح 

و بازی، تماشای تلويزيون هم طبق برنامه ريزی باشد.
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والدين عزيز توجه داشته باشند اين شرايط سخت روزی به پايان خواهد رسید و در آن زمان ما بايد 
شاهد فرزندانی منظم و با انضباط باشیم. به وجود آمدن اين شرايط نبايد خللی در شخصیت فرزندان 

ما ايجاد كند.

 مدیریت مدرسه: 
مديران مدرسه با نظارت بر اجراي صحیح دستورالعمل هاي بهداشتي و آماده كردن فضای كالس ها برای 
ساعات حضوری دانش آموزان باعث آرامش خانواده ها و معلمان خواهند شد و با تدارک زير ساخت هاي 
IT هم باعث افزايش كیفیت كار معلمان عزيز می شوند و تأثیر مثبتي در روند آموزش غیرحضوري 

خواهند گذاشت.

 معلمان:
 معلمان گرامی هم با توجه به شرايط كالس و آمادگی دانش آموزان برای فراگیری مطالب كتاب درسی 
به تولید و سازمان دهی محتوا بپردازند و در بخش هايی كه ضرورت دارد، زمان بیشتری بگذارند؛ مانند 

انجام فعالیت ها، مهارت ها و يا قسمت هايی كه نیاز به حضور دانش آموزان دارد.
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راهنماي دروس ریاضیات
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ط(

online )برخ
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فضای مجازی

تلویزیون

شبکه رشد
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ریاضیات دورۀ اول متوسطه

4

٣5 دقیقه غیرحضوری معادل 50 دقیقه حضوری

ت
فعالی

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

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

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 آموزش بخش های غیرحضوری محتوا با تأیید گروه های 
آموزشی استان ها

آزمون حضوری

یادگیرندۀ فعال: در این شرایط، دانش آموز فرصت معنادار كردن یادگیری و مدیریت یادگیری خود را به دست می آورد. مدیریت 
یادگیری مستلزم مهارت هایی چون خودبرنامه ریزی، خودنظارتی، خودا ارزشیابی، خودبازاندیشی و خودتنظیمی است.

راهبر و هدایت کننده فرایند یاددهیـ  یادگیری: 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.

سازمان دهنده و هماهنگ کننده: در شرایط آموزش از راه دور با تولید سه بستۀ مدیریتي ویژۀ اولیا، دانش آموزان و مربیان 
در محیطي گسترده تر و البته پیچیده تر وظیفۀ خود را ایفا مي كنند.

مشارکت همسو و مراقبت: 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 یاددهي ـ یادگیري و ارزش یابي بر تحقق آموزش 

مفید و مناسب نظارت مي كند.

س
كار در كال

تمرین

مرور فصل )كتاب 
هفتم و هشتم(
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1ـ محتوا
شیوۀ ارائۀ محتوای كتاب های درسی ریاضی دورۀ اول متوسطه در شرایط زرد حضوری و غیرحضوری 
است. در این شرایط حداقل ساعات آموزشی مورد نیاز برای ارائۀ بخش حضوری نصف مدت زمان 
رسمی آموزش هر درس است. بخش های نیازمند به ارائۀ حضوری شامل »فعالیت« و »تمرین« و بخشی 
كه می تواند به صورت غیرحضوری ارائه شود، سایر بخش ها از جمله »كار در كالس« است. پیشنهاد 
مي شود نحوۀ تقسیم ساعات آموزش حضوری بین دو بخش »فعالیت« و »تمرین« بدین صورت باشد 
كه 80 درصد از زمان آموزش حضوری به ارائۀ بخش »فعالیت« و 20 درصد باقی مانده از زمان آموزش 
حضوری، به بخش »تمرین« اختصاص یابد )این تقسیم بندي با تشخیص معلم در هر مورد قابل تغییر 
است(. الزم به ذكر است كه دبیران محترم می توانند متناسب با زمان موجود تعدادی از تمرین ها را بر 
اساس اهمیت و اولویت محتوایی شان انتخاب و به صورت حضوری در كالس ارائه كنند و مابقی آنها را 

به همراه بخش »كار در كالس« به صورت غیرحضوری ارائه كنند.

2ـ روش تدریس
روش تدریس كتاب درسي ریاضي مبتني بر روش هاي تدریس فعال ارائه شده در كتاب راهنماي تدریس 
http://chap.sch.irمعلم است. همکاران مي توانند این كتاب ها را از طریق پایگاه كتاب های درسي به نشاني

دریافت كنند. در شرایط جدید، افزون بر روش هاي تدریس پیشنهادي در كتاب راهنماي معلم، از روش 
آموزش معکوس نیز مي توان به شکل گسترده استفاده كرد. از آنجا كه یادگیري حاصِل تعامل خالق، 
هدفمند و فعال یادگیرنده با محیط هاي یادگیري است، در آموزش غیرحضوري نیز تا حد ممکن نباید 
از آموزش فعال غفلت شود. بر همین اساس روش های تدریس پیشنهادی برای این شرایط شامل موارد 

زیر است:
ـ   1ـ الگوی روش تدریس فعال در محیط آنالین: در این روش ابتدا معلم فعالیت مربوط به درس را  2
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 در صورت 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 
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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 توانند از روش های جایگزین همانند موارد زیر بهره ببرند:
2ـ2ـ یادگیری معکوس: اصطالح یادگیری معکوس )Flipped Learning( یا كالس معکوس در 
چند سال اخیر در دنیای آموزش حسابی سروصدا 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. 
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 تا دانش آموزان قبل از كالس به مطالعۀ آن بپردازند و سپس در 
زمان كالس، به مرور كلی مطالب، تثبیت آن، حل تمرین و رفع اشکال پرداخته شود. در این صورت 
دانش آموزان محتوایی در اختیار خواهند داشت 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.
برای انجام این روش تدریس، معلمان می توانند محتوای آموزشی مورد نظر را تهیه و آن را در وبگاه 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 نر م افزارهای تولید محتوا مانند 
ActivePresenter , snagit ,TechSmith Camtasia Studio یا نرم افزارهای مشابه دیگر پیشنهاد 
می شود. برای ارائه 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. بهتر است از دانش آموزان خواسته شود 
برای حل هر كار در كالس، قبل از ارائۀ حل آن، فیلم را قطع 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.
 ،)ramanapp.com( 2ـ3ـ تعاملی: می توان با استفاده از سامانه های آموزش آنالین مانند رامان
ادوبی كانکت )www.adobeconnect.ir( و وبگاه های مشابه كالس های مجازی تعاملی برگزار كرد و 
به طور هم زمان با دانش آموز تعامل داشت. آموزش در این وبگاه 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 
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ذخیرۀ فیلم های كالس ها و مدیریت تکالیف است.
در این وبگاه ها دانش آموزان در یک زمان مشخص در كالس مجازی حضور خواهند داشت و یک تختۀ 
 jpeg ،pdf مجازی در اختیار معلم خواهد بود. همچنین قابلیت به اشتراک گذاری انواع فایل ها مانند
و... وجود دارد. دانش آموزان می توانند تکالیف محوله را در وبگاه برای معلم ارسال كنند. امکان برگزاری 
انواع آزمون ها نیز در این وبگاه 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.

3ـ ارزش یابی
ارزش یابي مستمر درس ریاضي مي تواند حضوري و غیرحضوري انجام شود ولی ارزش یابی پایانی بهتر 
است حضوری برگزار شود. در بخش كالس های حضوری شما با استفاده از بازبینه   )چک لیست( و نظارت 
بر فعالیت های دانش آموزان می توانید نمراتی برای آنها منظور كنید اما در بخش آموزش غیرحضوری بنا 
بر تشخیص معلم و امکانات در اختیار، آزمون مي تواند آنالین یا آفالین با توجه به محتواهای ارائه شده 

برگزار شود. 
عالوه بر ارزش یابي هاي پایاني كه همواره انجام مي شود، در تدریس مجازي توصیه مي شود در مراحل 

مختلف تدریس از انواع ارزش یابي ها به صورت زیر استفاده شود:
3ـ1ـ در زمان تدریس: با مطرح كردن سؤال در كالس می توان برای دانش آموزان داوطلب نمره ای 
در نظر گرفت. همچنین معلم می تواند دانش آموزان را مانند كالس حضوری به نام صدا بزند و ارزش یابی 

شفاهی به عمل آورد.
3ـ2ـ 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 مجازی بهتر است به صورت مستمر انجام شود 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.
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. همچنین 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.



135

برنامة درسی
 دورۀ اول متوسطه در
 شرایط ویروس کووید 19

4ـ رسانه هاي پشتیبان
4ـ1ـ كتاب هاي راهنماي معلم، فیلم هاي روش تدریس و نرم افزارهاي چندرسانه اي تولید شده توسط 

سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي در خصوص پشتیباني كتاب هاي جدیدالتألیف ریاضي.
4ـ2ـ محتواي ارائه شده در وبگاه گروه ریاضي سازمان پژوهش به نشانی dept.talif.sch.irـhttp://math؛

4ـ٣ـ محتواهاي ارائه شده در شبکۀ ملي رشد به نشانی http://www.roshd.ir؛ با استفاده از محتواهای 
آموزشی شبکۀ رشد )www.roshd.ir ( می توان امر آموزش مجازی را تسهیل كرد و از منابع آموزشی 
آن، برای كالس استفاده كرد. در طول سال تحصیلی نیز منابع جدیدی در وبگاه رشد قرار داده خواهد 

شد كه برای تسهیل آموزش معلمان مفید خواهد بود.
4ـ4ـ محتواهاي ارائه شده از طریق شبکۀ سراسری تحت عنوان مدرسۀ تلویزیوني ایران: طرح درس به 

نحوی طراحی شود كه دانش آموزان بتوانند از ارائۀ آن در تلویزیون سراسری نیز استفاده كنند.
4ـ5ـ شبکۀ استانی: محتواهاي تولید شدۀ محلي و بومی، كه با همکاري گروه هاي آموزشي آموزش و 
پرورش و دبیران آن استان نیز مي تواند به عنوان منبع مناسب مورد استفاده قرار گیرد. مناسب است 
كه استان  ها و مناطق به تولید محتوا هایی مبادرت كنند كه متمركزند بر پشتیباني از بخش هایی از 
كتاب هاي درسي ریاضی همانند كار در كالس ها و تمرین ها كه قرار است به صورت غیرحضوری ارائه 
شوند. دانش آموزان می توانند پس از استفاده از تدریس معلم، به تشخیص معلم خود از آموزش هاي 

مرتبط تلویزیون استانی نیز استفاده كنند.
4ـ6ـ 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.
4ـ7ـ محتواها و خدمات تأیید شدۀ بخش های دیگر: با توجه به شرایط پیش آمده، معلمان ریاضی در 
سراسر جهان اقدام به اشتراک گذاری منابع تدریس خود كرده اند كه استفاده از آنها پیشنهاد می شود. 

تعدادی از وبگاه های مفید برای استفاده از این محتوا ها شامل موارد زیر است:
www.geogebra.org
www.khanacademy.org
www.wideopenschool.org
www.kahoot.com/study
www.ed.ted.com
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5ـ انتظارات از مخاطبان برنامه
 دانش آموز 

دانش آموز باید به عنوان عنصری فعال در فرایند آموزش شركت داشته باشد و نسبت به یادگیری خود 
تعهد داشته باشد. 

بخشی از انتظارات از دانش  آموز شامل 1( رعایت احترام معلم در فضای مجازی؛ 2( رعایت احترام 
دانش آموزان دیگر در فضای مجازی؛ ٣( حضور منظم و فعال در كالس ها؛ 4( انجام تکالیف محوله و 

ارائۀ آنها در زمان مقرر است.
 معلم

معلم به عنوان برنامه ریز و هدایت گر فرایند آموزش نقشی كلیدی دارد. بر همین اساس انتظار می رود 
بخشی از نقش های او شامل موارد زیر باشد:
 تهیۀ طرح درس با در نظر گرفتن شرایط؛

 استفاده از نرم افزارهای تهیۀ فیلم و كلیپ برای بهره گیری 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 ارائۀ درس و ارزش یابی ُمّطلع 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 
انتظار مي رود خانواده ها مشاركت هم سو در جریان آموزش ریاضي دانش آموزان داشته باشند. آنها 
مي توانند از طریق انگیزه دادن به دانش آموزان و تشویق آنها براي تالش بیشتر و آماده سازي زمینۀ 
حمایتي مناسب از فرایند آموزشي كه در كالس درس رقم مي خورد، موجب تسهیل فرایند یادگیري 
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ریاضي شوند. همچنین پیشنهاد مي شود خانواده ها از ارائۀ آموزشي بر خالف رویکردها و محتواي 
كتاب هاي درسي ریاضي بپرهیزند. بر همین اساس در صورتي كه خانواده اي با رویکردها و محتواي ارائه 
شده در كتاب هاي درسي ریاضي آشنایي كامل ندارد، باید از مداخله در فرایند آموزش خودداري كند 
و نقش حمایتي خود را از طریق مهیا كردن زمینۀ تشویقي مناسب براي تالش و فعالیت دانش آموزان 
براي انجام دادن تکالیف منزل و پیگیري وضعیت درسي آنها از طریق ارتباط با اولیای مدرسه  ایفا 
كند. با توجه به این مطالب، خانواده به عنوان شریک و سهیم در فرایند آموزش ریاضی در این شرایط 

می تواند ایفاگر نقش های زیر باشد:
 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 مجازی؛

 مدیریت مدرسه
مدیران مدرسه می توانند ایجادكنندۀ حلقۀ اتصال بین دانش آموز، معلم، خانواده و برنامۀ درسي باشند و 
مناسب است از طریق نظارت بر حسن اجراي این شیوه نامه در مدرسه، نقش نظارتي خود را ایفا كنند. 

بر همین اساس نقش های متصور برای مدیر مدرسه در این شرایط شامل موارد زیر است:
 تهیۀ برنامۀ درسی هفتگی و نظارت بر نحوۀ تدریس و ارزش یابی معلم؛

 ارائۀ محتواهای مورد نیاز به معلم؛
 نظارت بر حضور و غیاب دانش آموز و پیگیری غیبت های آنها؛

 تهیۀ برنامۀ امتحانی و نظارت بر نحوۀ ارزش یابی.



راهنماي درس علوم تجربی
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هر 
ش 

آموز
برای 

کم 
ت 

دس
فصل 

ک جلسۀ حضوری 
ی

ص داده شود.
اختصا

حضوری 
جلسات 

باقی مانده به بررسی 
فصل هایی  ش 

و آموز
ص 

از کتاب اختصا
ک آنها 

یابد که در
ش آموزان 

دان
رای  ب

ت.
دشوارتر اس

باقی ماندۀ محتوای 
فصل های کتاب

روش های فّعال در بستر مجازی: در وضعیت حضوري مطابق راهنماي معلم و در وضعیت غیر حضوري ترجیحاً مطابق 
الگوي روش تدریس معكوس 

ارائۀ فیلم هاي آموزشي هر فصل کتاب با هماهنگي گروه علوم پایۀ دفتر

آموزش تعاملي، ارزش یابي و استفاده حداکثري از قابلیت هاي پیام رسان رشد. با توجه به انتظارات مطرح شده در خصوص 
امكان آموزش آنالین در شبكۀ شاد، در صورت تحقق این امر، معلمان مي توانند از این بستر براي آموزش آنالین مباحث 

غیرحضوري هر فصل استفاده کنند. 

آموزش فصل به فصل هر کتاب به کمک دبیران مجّرب؛ معلماني که در آموزش فصل هاي مختلف هریک از کتاب هاي 
علوم تجربي مشارکت مي کنند، پس از معرفي دبیرخانۀ راهبردي و تأیید و نظارت گروه علوم پایۀ دفتر تألیف، در هر یک از 

شبكه هاي سراسري به فعالیت آموزشي مي پردازند.

بررسي مفاهیم کلیدي هر فصل و اجراي فعالیت هاي عملي افزون بر بررسي مفاهیم کلیدي هر فصل

پس از پایان هر فصل آنالین یا آفالین، پس از پایان هر بخش از کتاب و آزمون هاي نیم سال اول و نیم سال دوم در مجموع 
انتظار مي رود دست کم شش آزمون حضوري در طول سال تحصیلي برگزار شود. الزم است نتایج ارزش یابي ها )حضوري و 

مجازي( به طور مرتب به اطالع اولیاي دانش آموزان برسد.

توجه به مقّررات ارائه شده از طرف مدرسه و استفاده از ظرفیت هاي آموزش از راه دور 

آموزش مفاهیم دشوارتر، انجام فعالیت هاي عملي و آزمایش ها به صورت حضوري  و آموزش مفاهیم ساده تر و بررسي تمرین ها 
به صورت غیرحضوري 

نظارت بر ُحسن اجراي برنامه ها با توجه به مقّررات تدوین شده 

ایجاد فضا و امكانات مناسب براي آموزش غیرحضوري و همچنین مراقبت الزم در رفت و آمدهاي فرزند بین خانه و مدرسه 
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آموزش عمومی و متوسطه نظری

1ـ روش تدریس
راهبرد کالس معكوس از راهبردهاي مورداستفاده و مطرح در سال هاي اخیر است. این راهبرد یكي 
از راهبردهاي توصیه شده است که در شرایط فعلي و ضرورت اجراي غیرحضوري آموزش، نقش 
راهگشاخواهد داشت زیرا در این راهبرد، دانش آموز در پاسخ به یک پرسش یا مسئله از سوي معلم، 
آغاز کنندۀ فرایند یاددهي ـ یادگیري است. این راهبرد مي تواند راهبرد اصلي در آموزش علوم تجربي 
در محدودیت هاي اخیر و آموزش نیمه حضوري باشد.در اجراي این راهبرد ضروري است که معلم منابع 
و محتواي مورد نیاز را با مشخص کردن انتظارات دقیق آموزشي، در اختیاردانش آموزان قرار دهد. کتاب 
درسي، منبع اصلي و ضروري براي انجام هریک از فعالیت هاي یادگیري است که معلم در قالب مسئله 
یا پرسش طرح مي کند. همچنین الزم است دانش آموزان به فعالیت هایي مانند تهیۀ نقشۀ مفهومي از 
مفاهیم درس و خالصه سازي آنها تشویق وبراي انجام آنها راهنمایي شوند تا بهتر بتوانند فرایند یادگیري 
خود را مدیریت کنند. در بخش هاي آموزش غیرحضوري ضروري است که معلم با برنامه ریزي دقیق 
و استفاده از راهبرد کالس معكوس، ضمن طراحي و اجراي فعالیت هاي مناسب براي هدایت فرایند 

یادگیري، بر فعالیت هاي دانش آموزان نظارت داشته باشد.

2ـ رسانه های پشتیبان 
در فیلم های آموزشی، افزون بر بررسي و آموزش مفاهیم، باید به انجام فعالیت هاي عملي و همچنین 
آزمایش هاي کتاب نیز توجه شود. در شبكۀ رشد، فیلم هاي تدریس برتر معلمان استان هاي مختلف 
کشور پس از تأیید، بارگذاري خواهد شد و دانش آموزان و معلمان مي توانند از آنها استفاده کنند. این 
فیلم ها پس از تأیید اولیۀ گروه هاي آموزشي استاني و دبیرخانۀ راهبردي علوم تجربي، باید به تأیید 

نهایي گروه علوم پایۀ دفتر تألیف نیز رسیده باشند.

3ـ ارزش یابی
بنا به تشخیص معلم و امكانات موجود، آزمون هاي هر فصل مي توانند آنالین یا آفالین برگزار شوند. در 
مجموع انتظار مي رود 15 آزمون با این شرایط براي هر یک از فصل هاي کتاب انجام شود. الزم است 

نتایج ارزش یابي ها )حضوري و مجازي( به طور مرتب به اطالع اولیاي دانش آموزان برسد.
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4ـ انتظارات از مخاطبان برنامه
 دانش آموز

 دانش آموز عزیز! مسیر آموزش و یادگیری وقتی شوق انگیز و لذت بخش است که با تالش و جّدیت 
شما برای پیمودن آن همراه شود. پیش از همه، باید به توانایی های خود باور و اعتماد داشته باشید. 
مفاهیمی که در هر سال تحصیلی می خوانید، با سطح درک و فهم شما متناسب و برای بهبود و ارتقای 
زندگی فردی، اجتماعی و حرفه ای شما مفید است. در فرایند آموزش به طور فعال و با  انگیزه مشارکت 
کنید. اگر امروز نتوانید دانش، مهارت و نگرش خود را بهبود ببخشید، ممكن است فردا فرصت کافي 
در اختیار نداشته باشید. برای تعامل مؤثر و سازنده با دنیای پرشتاب و در حال تغییر امروز راهي 
بهتر از کسب خرد ندارید و این خرد به تدریج و به تبع باور، تالش و مشارکت شما در فرایند آموزش 
)حضوري و غیرحضوري از طریق فضاي مجازي( به دست می آید. افزون بر آنچه اشاره شد، هریک از 
شما دانش آموزان عزیز، شیوه های یادگیری متفاوت و ابزار یادگیری ویژۀ خود را دارید و بهتر است بر 
همین اساس روشی مناسب برای یادگیری خود بیابید و متناسب با آن برنامه ریزی کنید. شاید مهم ترین 
کاری که می توانید انجام دهید، آن باشد که برای خود فرصت های مطالعه با برنامۀ زمان بندی منظم و 
کافی در محیطی خالی از عوامل برهم زنندۀ تمرکز، در نظر بگیرید. روشن است که باید وقت بیشتری 

را صرف جنبه هایی کنید که یادگیری آن برای شما دشوارتر است. 

 معلم
به معلمان ارجمند با توجه به تجربۀ خود در آموزش درس علوم تجربي، توصیه مي شود آموزش مفاهیم 
دشوارتر، انجام فعالیت هاي عملي و آزمایش هاي کتاب درسي به صورت حضوري و  آموزش مفاهیم ساده تر و 
بررسي تمرین ها و فعالیت هاي غیرعملي به صورت غیرحضوري باشد. تجربه نشان می دهد که درک ایده های 
نهفته در بیشتر مفاهیم علوم تجربي و کاربرد آنها در زندگی برای اغلب دانش آموزان امكان پذیر است. آنچه 
در میزان موفقیت دانش آموزان مؤثر است، با شیوه های آموزش معلم، ارتباط مستقیم و معناداري دارد. 
شیوه هاي آموزش درست و کارآمد )هم در حالت حضوري و هم در حالت غیرحضوري( می تواند درهای 
درک و فهم مفاهیم علوم را برای همۀ دانش آموزانـ  بدون توجه به توانایی علمی آنانـ  باز کند. بنابراین 
می توان گفت شیوه هاي آموزش مؤثر و کارآمد، کلید موفقیت هر برنامۀ درسی است. انتظار می رود معلمان 
ارجمند با تكیه بر تجربۀ خود و با به کارگیری شیوه های آموزشی مؤثر )در وضعیت حضوري و غیرحضوري(، 
بستر مناسبی برای یادگیری و مشارکت دانش آموزان در فرایند آموزش و همچنین شوق انگیزتر شدن 
فضای کالس فراهم کنند. افزون بر این، فعالیت هایي که ملزم به کارِگروهي است با استفاده از ظرفیت هاي 

شبكه هاي مجازي )شاد و ...( و تشكیل گروه هاي کوچک انجام شود.
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آموزش عمومی و متوسطه نظری

 مدیریت مدرسه 
الزم است مدیر مدرسه به موارد زیر توجه داشته باشد:

مراقبت از اجراي درست برنامه هاي درسي در وضعیت حضوري و غیرحضوري و ارائۀ بازخورد الزم به والدین. 
توجیه و استفاده از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان براي ایجاد بسترهاي مناسب جهت آموزش آنالین 

دانش آموزان.
توجه و رعایت جدي پروتكل هاي بهداشتي در آموزش حضوري؛ هم در مورد دانش آموزان و هم در 

مورد کادر اداري و آموزشي مدرسه.
ایجاد تعامل الزم بین خانواده ها و معلم و هماهنگي الزم براي پیشبرد آموزش.

 خانواده
خانواده، مهم ترین و تأثیرگذارترین نهاد در رشد و تربیت دانش آموز است که متأسفانه در فرایند آموزش 
به اهمیت آن توجه الزم و شایسته نشده است. حال با توجه به کمرنگ شدن آموزش هاي حضوري در 
مدرسه و با توجه به اینكه دانش آموزان بخش بیشتري از وقت خود را در کانون خانواده مي گذرانند، 
الزم است تا خانواده براي تسهیل فرایند آموزش و یادگیري فرزندان خود، فرصت و امكانات بیشتري 
فراهم کند؛ براي مثال و در صورت امكان، تبدیل بخشي از خانه به عنوان فضاي آموزشي در طول سال 

تحصیلي مي تواند شرایط بهتري براي یادگیري دانش آموز فراهم کند. 



راهنماي درس زبان انگلیسی
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كتاب كار:حضوري

 sounds and letters ـ
conversation ـ

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

و با استفاده از امكانات و شرایط هر منطقه، حداكثر فرصت های تعامل و تولید ارتباطی در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.

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

شبكه ملی مدارس رشد، محتواهای متنوعی مانند كلیپ های آموزشی، فیلم نمونه تدریس در فضای مجازی و نمونه تدریس  های متنوعی را در اختیار دبیران و 
دانش آموزان عزیز قرار می دهد كه استفاده از آنها توصیه می شود. 

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

تدریس بخش های مختلف كتاب دانش آموز از بستر شبكه های سراسری سیمای جمهوری اسالمی پوشش مكملی بر تولید و در دسترس قرار دادن بخش 
ارائه مطالب )PRESENTATION( است و از آنجا كه تدریس های انجام شده در این بستر مبتنی بر رویكرد ارتباطی و راهنمای معلم كتاب های درسی است، 

كاماًل همسو با تدریس های ارائه شده در بستر فضای مجازی توسط دبیران محترم می باشد.

در مجموع در فرایند ارزش یابی در بستر رویكرد ارتباطی فعال و خودباورانه باید به این مهم توجه داشت كه ارزش یابی می باید در خدمت فرایند یادگیری 
باشد نه مخل آن و عاملی برای دلزده شدن و ایجاد اضطراب در دانش آموزان. در شیوه ارزش یابی آنالین باید مواردی مانند سرعت اینترنت منطقه و كلیت 
 task دانش آموزان مورد توجه باشد به گونه ای كه برخی دانش آموزان با مشكل پاسخ دهی به پرسش ها رو به رو نشوند. استفاده از گستره متنوعی از فعالیت ها
مبتنی بر موضوع مورد تدریس و محدود نشدن فعالیت های مورد ارزش یابی به تست ها و تمرین های كوتاه پاسخ می تواند باعث ارتقای فرایند ارزش یابی شده 

و هرچه بیشتر آن را در خدمت فرایند یاددهی ـ یادگیری قرار دهد. 
شبكه های استانی می توانند در مناطقی كه پوشش شبكه های سراسری كامل نیست مكمل بخش ارائه مطالب باشند و دسترسی دانش آموزان به مطالب 

آموزشی را در سطح حداكثری تضمین نمایند.

در آموزش غیرحضوری، به خصوص آموزش مجازی درس زبان های خارجی به شیوه ارتباطی كه 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 كلیه مراحل یاددهی ـ یادگیری ایفا كنند. 

برای رسیدن به این سطح از انگیزه و عالقه مندی، معرفی كاربردهای 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 و 
رفع موانع و كاستی های فرایند آموزش است. در آموزش مجازی و غیرحضوری، ضمن حفظ این جنبه های مهم، انگیزه بخشی و شوق آفرینی در دانش آموزان 

در شرایط سخت با در نظر گرفتن جنبه تعامل انسانی و حمایت روحی از فراگیران هم اهمیتی ویژه می یابد.

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

نقش های خاص مدیریت مدارس در برهه كنونی است.

نقش خانواده ها در حمایت روحی از دانش آموزان، تشویق، ترغیب و انگیزه بخشی به ایشان و همچنین رصد فرایند حضور دانش آموزان در فرایند آموزش های 
مجازی مورد انتظار است. در واقع خانواده ركن اصلی همیار نهاد مدرسه در تحقق آموزشهای مجازی است.
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1ـ روش تدریس
در راهنمای معلم كلیه پایه ها تمامی روش تدریس های مناسب ارائه شده است.روش كالس معكوس 

نیز برای كالس های نیمه حضوری پیشنهاد می شود.
توضیح: در الگوی كالس معكوس از سه بخش ارائه، تمرین و تولید، بخش ارائه كه زمان برترین بخش 
است، به صورت از پیش ضبط شده در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد و بخش های تمرین و تولید 
به صورت حضوری است. در شرایط قرمز كرونا این دو مرحله نیز حتی االمكان با استفاده از بسترهای بر 
خط )آنالین( و تعاملی محقق می شود. نكته مهم این است كه روح كلی حاكم بر روش تدریس، یعنی 
رویكرد ارتباطی حفظ شود و با درایت و تشخیص دبیران محترم و با استفاده از امكانات و شرایط هر 

منطقه، حداكثر فرصت های تعامل و تولید ارتباطی در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.
شبکه رشد: شبكه ملی مدارس رشد، محتواهای متنوعی، مانند كلیپ های آموزشی، فیلم نمونه تدریس 
در فضای مجازی و نمونه تدریس  های متنوعی را در اختیار دبیران و دانش آموزان عزیز قرار می دهد 

كه استفاده از آنها توصیه می شود. 
شبکه شاد: بستر تعامل دبیران محترم با دانش آموزان را فراهم می آورد. ضروری است حداكثر تالش 
برای تقویت تعامل بین فردی و گروهی و توجه به دو مهارت صحبت كردن و گوش دادن در این بستر 
انجام شود. انتظار می رود در این شبكه ملی هم، بسترهای مطمئن و سریعی برای ارائه و تمرین 
مهارت های چهارگانه، به ویژه مهارت های گفتاری و شنیداری ایجاد شود تا دبیران محترم بتوانند از 

این شبكه حداكثر استفاده را در فرایند تدریس مجازی خود داشته باشند.
شبكه های  بستر  از  دانش آموز  كتاب  مختلف  بخش های  تدریس  سیما:  سراسری  شبکه های 
سراسری سیمای جمهوری اسالمی پوشش مكملی بر تولید و در دسترس قراردادن بخش ارائه مطالب 
)PRESENTATION( است و از آنجا كه تدریس های انجام شده در این بستر، مبتنی بر رویكرد 
ارتباطی و راهنمای معلم كتاب های درسی است، كاماًل همسو با تدریس های ارائه شده در بستر فضای 

مجازی توسط دبیران محترم است.
شبکه های استانی: شبكه های استانی می توانند در مناطقی كه پوشش شبكه های سراسری كامل 
نیست، مكمل بخش ارائه مطالب باشند و دسترسی دانش آموزان به مطالب آموزشی را در سطح 

حداكثری تضمین نمایند. 

2ـ شیوه ارزش یابی 
در مجموع در فرایند ارزش یابی در بستر رویكرد ارتباطی فعال و خودباورانه باید به این مهم توجه 
داشت كه ارزش یابی می باید در خدمت فرایند یادگیری باشد، نه مخل آن و یا عاملی برای دلزده شدن 
و ایجاد اضطراب در دانش آموزان. در شیوه ارزش یابی برخط )آنالین( باید مواردی مانند سرعت اینترنت 
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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

منطقه و كلیت دانش آموزان مورد توجه باشد؛ به گونه ای كه برخی دانش آموزان با مشكل پاسخ دهی 
به پرسش ها رو به رو نشوند. 

استفاده از گستره متنوعی از فعالیت ها task مبتنی بر موضوع مورد تدریس و محدود نشدن فعالیت های 
مورد ارزش یابی به تست ها و تمرین های كوتاه پاسخ، می تواند باعث ارتقای فرایند ارزش یابی شده و 

هرچه بیشتر آن را در خدمت فرایند یاددهی یادگیری قرار دهد.
در ضمن توجه به ارزش یابی مستمر و مرحله ای و همچنین ارائۀ بازخورد مناسب به دانش آموزان توصیه 
می شود؛ همچنین بهره بردن از روند خود ارزیابی )evaluationـ self( و وقوف بر ارزیابی فردی دانش آموزان 

از عملكرد خود در یك درس و دادن 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 كه دبیران محترم می توانند بر حسب نیاز و تشخیص خود از این نرم افزارها در فرایند ارزش یابی 

برخط )آنالین( و برون خط )آفالین( استفاده كنند.
توجه مهم: اگرچه ارزش یابی مهارت های گفتاری و شنیداری به ویژه به شیوه غیرحضوری دشواری هایی 
دارد اما نباید از انجام آن غفلت كرد. ضبط و ذخیره فایل های صوتی دانش آموزان در مهارت صحبت كردن 
توصیه می شود و به این شكل دانش آموزان می توانند رشد خود در مهارت صحبت كردن را به مرور 
زمان مشاهده كنند؛ همچنین شایان ذكر است كه 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 شیوه ارتباطی 
كه 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 یاددهیـ 
یادگیری ایفا كنند. برای رسیدن به این سطح از انگیزه و عالقه مندی، معرفی كاربردهای 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 كند. دانش آموزان در آموزش مجازی باید به این شناخت برسند كه بخش مهمی از 
مسئولیت یادگیری بر عهده خود آنهاست و موفقیت در امر یادگیری درس زبان های خارجی مستلزم ایفای 
نقش فعال ایشان و همچنین انجام فعالیت های گروهی )در قالب مجازی( و پروژه های ارائه شده است.
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 معلم: نقش اصلی دبیران محترم، مدیریت و هدایت فرایند یاددهیـ  یادگیری، ایفای نقش به عنوان الگو 
و همچنین ارائه دهنده بازخوردهای آموزشی و رفع موانع و كاستی های فرایند آموزش است. در آموزش 
مجازی و غیرحضوری، ضمن حفظ این جنبه های مهم، انگیزه بخشی و شوق آفرینی در دانش آموزان در 
شرایط سخت با در نظر گرفتن جنبه تعامل انسانی و حمایت روحی از فراگیران هم اهمیتی ویژه می یابد.

 مدیریت مدرسه: از آنجا كه 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 حداكثری 
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 كرونا و تبیین سناریوهای مختلف مواجه با آن از نقش های خاص مدیریت 

مدارس در برهه حساس كنونی 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 همۀ مراحل آموزش های مجازی مورد انتظار است. در 

واقع خانواده ركن اصلی همیار نهاد مدرسه در تحقق آموزش های مجازی است.



راهنمای درس آمادگی دفاعی
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٢

٣5 دقیقه غیرحضوری معادل 50 دقیقه حضوری

یكم/ سوم/ هشتم/ نهم/ 
دهم و یازدهم

س
سایر درو

حتی المقدور بهره مندی از قابلیت اتاق های گفت و گو و چت برای بحث های چالشی تر
اجتناب از تدریس دروس عملیاتی و ارجاع به جلسات حضوری.

ترجیحاً ارائه جمع بندی و رفع شبهات به كالس حضوری موكول شود

بهره مندی از محصوالت سایت های دبیرخانه دو كتاب ـ استفاده از محصوالت تولیدی ارائه شده در سامانه رشد

ارائه نمونه های طراحی آموزشی موفق و تجربیات معلمان در سامانه

رفع خألهای تدریس مجازی و كمك به دانش آموزانی كه دسترسی به فضای مجازی ندارند

آفالین: از طریق ارزشیابی مستمر و ارائه فعالیت ها ـ به عالوه آزمون كتبی ـ آنالین: به صورت تحلیلی ـ حضوری: فعالیت های عملی در 
اردوهای عملی یا برنامه های داخل مدرسه

یادگیرنده فّعال: انجام فعالیت های دروس و گزارش به معلم و شركت در گفت وگوهای تعاملی به صورت مجازی- حضور و مشاركت فعال 
در برنامه های عملی و مهارتی دروس با محتوای آموزش نظامی، ایمنی و زلزله و مشابه آن با رعایت پروتكل های بهداشتی و اعالم شده

ـ  یادگیری: هماهنگی با مربیان آموزشی وابسته به سپاه برای آموزش های نظامی راهبر و هدایت کننده یاددهی 
فراهم كردن شرایط و هماهنگی با خانواده و مراكز مربوطه برای حضور دانش آموزان در برنامه های عملی و مهارتی

سازمان دهنده و هماهنگ کننده: ایجاد شرایط مناسب برای اجرای برنامه های زلزله و ایمنی و... در مدرسه/ جدی گرفتن درس و 
ابعاد علمی آن با رعایت پروتكل های بهداشتی

مسئول تربیت:  نظارت دقیق بر روند بخش آموزش در خانه و مشاركت در بحث های ناظر به انتخاب همسر و بلوغ ها/  همراهی با 
دانش آموزان در روند آموزش و انجام فعالیت های عملی حضوری )خصوصاًآموزش نظامی پسران(
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1ـ محتوا
 کتاب آمادگی دفاعی )پایه نهم( و )پایه دهم(

ـ دروسی كه دارای محتوای عملیاتی و مهارتی است حتی المقدور الزم است حضوری برگزار شود و 
دانش آموزان در صحنه عمل آن را تجربه كنند.

ـ پیشنهاد می شود درس ابتدایی كتاب را معلم به صورت حضوری برگزار كند تا فرایند آشنایی با معلم و 
البته توضیح نحوه توزیع دروس به حضوری و غیرحضوری و نحوه تدریس در این شرایط با دانش آموزان 

هماهنگ شود.
ـ همچنین الزم است دروس و محتواهایی از این 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. عناوین فصول آنها عبارت اند از:
ـ پایه نهم

دروس یكم/ سوم/ هشتم/ نهم/ دهم و یازدهم
ـ پایه دهم نظری/ دوازدهم فنی و حرفه ای

دروس یكم/ دوم/ هفتم/ هشتم/ دهم/ یازدهم و دوازدهم

2ـ روش تدریس
 با توجه به ظرفیت و محدودیت های تدریس غیرحضوری، پیشنهاد می شود تدریس 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 آشنایی با حماسه 
دفاع مقدس، مردان مبارز و زنان قهرمان، بسیج مدرسه عشق با هماهنگی با سرمربیان آمادگی ناحیه 
مقاومت بسیج شهرستان از حضور معنوی ایثارگران دوران دفاع مقدس در مدرسه یا در 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 این مشاركت را می توان یكی از مالك های ارزشیابی قرار داد. البته برای دانش آموزانی كه 
امكان حضور در فضای مجازی را ندارند می توان اینگونه طراحی كرد كه دانش آموزان فعالیت ها را در 

منزل انجام دهند و فقط برای تحویل آن به معلم به مدرسه مراجعه كنند. 
دروس عملیاتی و مهارتی مثل امداد نجات و آموزش های نظامی نیز به تشخیص مربیان مربوطه و شرایط 
هر منطقه در بازه های مشخص شده با رعایت پروتكل های بهداشتی و رعایت فاصله برگزار خواهد شد.
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 آموزش دروس نظامی برای دختران الزام ندارد.
 بخشی از تدریس غیرحضوری برای دانش آموزانی كه امكان استفاده از سامانه های شاد و اتاق های 
مجازی را ندارند از طریق 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 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 اکتشافی: 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 باراهنمایی 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 آنها را برای رسیدن به پاسخ درست تشویق می نماید.
 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 های 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 نفره تقسیم كرد و با بهره مندی از امكانات فضای مجازی، گفت وگوها را در آن بستر 
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 كنند. همچنین معلمان می توانند با شركت در 

گفت وگوهای دانش آموزان از كم و كیف فعالیت های آنها مطلع شوند.
 روش کالس معکوس: در این روش دانش آموزان موضوعات جدید را از طریق تماشای ویدیوها 
در خانه با توجه به سرعت یادگیری خودشان و ارتباط برخط )آنالین( با معلم یا همساالن خود فرا 
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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 ایراد سخنرانی 
این فرصت را دارد كه با توجه به نیاز هر یك از دانش آموزان، راهنمایی ها و آموزش های الزم را 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 »جنگ 
نرم« فیلم های آموزشی مربوطه را در منزل تماشا كرده، بر محتوای درس مربوطه تأمل كنند و در 
كالس درس می توانند با جای گیری در گروه های مختلف گفت وگو كرده و با راهبری معلم ابهامات 

احتمالی برطرف شود. 

3ـ ارزشیابی
ارزشیابی این درس شامل ١٢ نمره نظری و ٨ نمره عملی است كه در بخش نظری اولویت 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 این درس می تواند بر اساس نسخه تركیبی باشد.

1 مشاركت در بحث های برخط )آنالین( و یا حضوری كالسی و یا ارسال فعالیت ها برای معلم به 
صورت غیرحضوری

2 آزمون برون خط )آفالین( از محتوا )مطالعه كتاب به بهانه آزمون موضوعیت دارد كه محقق می شود(
3 فعالیت های عملی كه با برنامه ریزی های كشوری، استانی و منطقه ای و در اردوهای عملی این درس 

برگزار خواهد شد
با توجه به آموزش های حضوری و غیرحضوری در این درس، ارزشیابی دانش آموزان مشتمل بر دو نوع 

ارزشیابی مستمر و ارزشیابی پایانی است:
الف( ارزشیابی مستمر )8 نمره(

در ارزشیابی مستمر آموزش های حضوری و غیرحضوری، آموخته ها و فعالیت های دانش آموزان در دو 
بخش ارزیابی 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:

 ابراز عالقه نسبت به انجام فعالیت و مشاركت فعال در كالس
 كیفیت گزارش ارسال شده توسط دانش آموز
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 رعایت نظم و ترتیب از طریق انجام به موقع فعالیت و ارائه گزارش آن
2 بررسی نتایج كاردانش آموزان در فعالیت های فوق برنامه و پروژه پژوهشی به صورت فردی یا گروهی  

)١0 نمره( شامل:
 تهیه گزارش با مراجعه به منابع علمی همچون كتاب و مقاالت موجود در بستر اینترنت 

 خالصه كتاب در مورد موضوعات مربوط به كتاب مانند خاطرات شهدا، دفاع مقدس، جنگ نرم و ...
 ساخت كلیپ و فیلم كوتاه در مورد موضوعات مربوط به كتاب با راهبری و هدایت معلم و والدین

 ثبت خاطرات اطرافیان و نزدیكان در موضوعات دفاع مقدس، شهدا و .. در قالب یك مقاله و نوشتار 
كوتاه متناسب با توانمندی دانش آموز

 تهیه بروشور و یا فعالیت های هنری
ب( ارزشیابی پایانی و تئوری )12نمره(

بر اساس نتایج آزمون کتبی است که 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 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 آنها نیز بهره مند شوند. 
همچنین معلمان محترم می توانند به سایت های زیر مراجعه كنند:

 معلمان پایه نهم به »دبیرخانه كیفیت بخشی آموزشی آمادگی دفاعی« به آدرس 
http://def.gam1.medu.ir/portal/home.php  

 معلمان پایه 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 این دو سایت در 
جریان آموزش خود بهره مند شوند.

همچنین با امكانی كه این سامانه در اختیار كاربران قرار داده است، توصیه می شود معلمان محترم 
به منظور بهره مندی سایرین، نسبت به بارگذاری محتواهای آموزشی و مناسب خود در این سامانه اقدام 
نمایند و البته با شركت در »تاالر گفتمان« به بهبود فرآیند تدریس محتوای این دو كتاب، سایر معلمان 

و البته مؤلفین كتاب را یاری برسانند.
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 سامانه شاد
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 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 سایر مطالب علمی و 
قابل استفاده را با هدف بهره مندی سایرین بر روی این 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 مخاطبان برنامه
 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، ایمنی و زلزله 
و مشابه آن با رعایت پروتكل های بهداشتی و اعالم شده

ـ شركت در آزمون های برون خط )آفالین(، برخط )آنالین( و حضوری

  خانواده 
1 پشتیبانی برنامه های آموزشی

2 فراهم آوردن شرایط مناسب آموزش در منزل 
3 نظارت دقیق بر روند بخش آموزش در خانه 

4 حمایت روانی و علمی از دانش آموز )ایجاد محیطی شاد و پرامید(

 مدیریت مدرسه
ـ تسهیل شرایط 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



155

برنامة درسی
 دورۀ اول متوسطه در
 شرایط ویروس کووید 19

ـ ایجاد شرایط مناسب برای اجرای برنامه های زلزله و ایمنی و ... در مدرسه
ـ برقراری ارتباط با اولیا 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 برنامه 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
ـ فراهم كردن شرایط و هماهنگی با خانواده و مراكز مربوطه برای حضور دانش آموزان در برنامه های 

عملی و مهارتی دروس آموزش نظامی و ایمنی و زلزله با رعایت پروتكل های بهداشتی
 



راهنماي دروس تفکر و سبک زندگی پایه های هفتم و هشتم
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برنامة درسی
 دورۀ اول متوسطه در
 شرایط ویروس کووید 19

دوره/شاخه/پایه/درس

زمان 
ش

آموز
محتوا

راهبردهای یاددهی 
ـ یادگیری

رسانه های آموزشی
شیوه های 
ش یابی

ارز
مخاطبان برنامه

جلسه

ساعت

حضوری
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
رسانه های پ

حضوری/
غیرحضوری
 offline

ط(
)بیرون خ

 online
ط(

)برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده
فضای مجازی

تلویزیون

شبکۀ رشد

شبکۀ شاد

سراسری

استانی

تفکر و سبک زندگی / پایۀ هفتم/ دورۀ اّول متوسطه
٢

٣5 دقیقه غیرحضوری معادل هر جلسه 50 دقیقه حضوری

ـ تفكر دربارۀ تفكر
ـ سكۀ طال

ك
گ مردان كوچ

ـ بزر
ت

ت تربی
ـ حكای

ـ راز تعادل
ـ سراب

ش 
س بخ

س از درو
ـ دو تا چهار در

ت های انتخابی 
پنجم كتاب )فعالی

ش( به انتخاب معلم
تفكر و پژوه

ش ششم 
س بخ

س از درو
ـ دور

ت های انتخابی آداب 
كتاب )فعالی

و مهارت های زندگی(

ـ پروژۀ پژوهشی
ش

ش پژوه
ـ ارائۀ گزار

ت تلفیقی ارائه 
س زیر به صور

درو
شود:

ـ من كیستم؟
ت؟

ـ خودآگاهی چیس
ـ مطالعه و یادگیری

ت كنیم؟
ـ زمان را چگونه مدیری

ت و عوامل مؤثر 
ك زندگی چیس

ـ سب
ت؟

بر آن كدام اس
ك های ارتباطی ما با دیگران 

ـ سب
ت؟

چگونه اس
ـ ارتباط با خانواده، همسایگان و معلمان 

ت؟
چگونه اس

ـ تضاد و اختالف نظرهای خود را چگونه 
نیم؟ ت ك

مدیری
ت؟

ـ اضطراب چیس
نیم؟ ـ خشم خود را چگونه مهار ك

بخش حضوری: براساس كتاب راهنمای معلم

»http://darsiran.ir« استفاده از فیلم های آموزشی، كتاب، نرم افزار آموزش پروژۀ پژوهشی سایت گروه تفكر به آدرس

رفع اشكال، به اشتراك گذاری فیلم های آموزشی و متون و فعالیت های كتاب، دریافت گزارش فعالیت ها و پروژۀ پژوهشی

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

خودارزیابی دانش آموز؛ برگه های ثبت مشاهدات
گزارش پروژۀ پژوهشی

برگه های فعالیت كتاب

یادگیرندۀ فّعال: حضور فعال در كالس، مشاهدۀ نرم افزار آموزش پروژۀ پژوهشی و رفع ابهامات با كمك معلم، مطالعه 
دروس در خانه ـ با در نظر گرفتن توصیه های معلم ـ گفت وگو با اعضای خانواده دربارۀ مسائل و موضوعات دروس، 

انجام دقیق خودارزیابی ها در كتاب

راهبر و هدایت کنندۀ یاددهی ـ یادگیری: برنامه ریزی برای توجیه مناسب والدین در خصوص اهداف این درس و 
ویژگی های خاص سه محور محتوایی آن، رفع مشكالت و ابهامات دانش آموزان در طول انجام پروژۀ پژوهشی و برنامه ریزی 

برای توجیه والدین نسبت به دروس مرتبط با آداب و مهارت های زندگی

سازمان دهنده و هماهنگ کننده: اینك در شرایط آموزش از راه دور باید با تولید سه بستۀ مدیریتي ویژۀ اولیا، 
دانش آموزان و مربیان در محیطي گسترده تر و البته پیچیده تر وظیفۀ خود را ایفا كند

به  و...( و تضمین دسترسی همۀ دانش آموزان  نمایش فیلم  )برای  نیاز كالس  امكانات مورد  همچنین فراهم كردن 
انتظار می رود. از مدیریت مدرسه  نیز  آموزشی  نرم افزار 

مسئول تربیت: ١ـ در درس های مرتبط با »پژوهشگری«، خانواده می تواند در گردآوری اطالعات پروژۀ پژوهشی به دانش آموزان كمك كند.
٢ـ در درس های محوری »پرورش تفكر« و »آداب و مهارت های زندگی« انتظار می رود والدین در خانه، فضا و فرصتی مناسب برای گفت وگو 

دربارۀ موضوعات مطرح در كتاب یا مسائل واقعی زندگی دانش آموز فراهم كنند.

بخش غیرحضوری: روش های یادگیری فّعال؛ چرخۀ آموزش سه مرحله ای: )١( 
تدریس معكوس یا استفاده از نرم افزار آموزشی )غیرحضوری(؛ )٢( رفع اشكال 

)حضوری(؛ )٣( ارائۀ یافته ها )حضوری/ غیرحضوری(
بخش تلفیقی: تدریس معكوس با استفاده از ظرفیت »مدرسۀ تلویزیونی ایرانی« و 

فیلم های آموزشی در دسترس
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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

زمان آموزشی
محتوا

راهبردهای 
یاددهیـ  یادگیری

رسانه های آموزشی
شیوه های 
ش یابی

ارز
مخاطبان برنامه

سه
جل

ت
ساع

حضوری
غیرحضوری

س
ش تدری

رو

شتیبان
رسانه های پ

حضوری/
غیرحضوری
offline

ط(
)بیرون خ

ط(
online )برخ

دانش آموز

معلم

مدیریت مدرسه

خانواده

فضای مجازی
تلویزیون

شبکۀ رشد

شبکۀ شاد

سراسری

استانی

تفکر و سبک زندگی/  هشتم/ اّول متوسطۀ

٢

٣5 دقیقه غیرحضوری معادل هر جلسه 50 دقیقه حضوری

ـ زیبایی
ـ نقاشی شاهزاده خانم

ـ راه رهایی
ك

ـ دیو و كب
ـ جان و تن
ـ خط كشی

ـ تو نیكی می كن و در 
دجله انداز 

س 
س از درو

ـ ١ تا ٣ در
ش پنجم كتاب 

پخ
ت های انتخابی 

) فعالی
ش( به 

تفكر و پژوه
انتخاب معلم

س 
س از درو

ـ ١ تا ٣ در
ش ششم كتاب 

بخ
ت های انتخابی 

) فعالی
آداب و مهارت های 

زندگی( 

اند؟ ـ مهارت های زندگی موفق كدام 
ت وگو

ـ آداب معاشرت و گف
ـ رسانه ها و تأثیرات آنها بر 

زندگی ما
س )خویشتن داری( 

ـ مهارت نف
ت؟

چیس
ت؟

رفتار پرخطر چیس
س 

ش عزت نف
ـ مهارت افزای

ش 
ـ مهارت بهبود خودپنداره و افزای

س
اعتماد به نف

ـ مهار فشار روانی
ش ششم 

س بخ
س از درو

ـ ٢در
ت های انتخابی آداب و 

كتاب )فعالی
مهارت های زندگی(

ت تلفیقی ارائه 
ر به صور س زی

درو
شود:

ـ پروژۀ پژوهشی
ش

ش پژوه
ـ ارائۀ گزار

س )خویشتن داری( 
ـ مهار نف
ت؟ 

چیس

ـ بخش حضوری:  براساس كتاب راهنمای معلم
ـ بخش غیرحضوری تلفیقی: چرخۀ آموزش سه مرحله ای  :

١ـ تدریس معكوس با استفاده از نرم افزار آموزشی )غیر حضوری(
٢ـ رفع اشكال )حضوری(

٣ـ  ارائۀ یافته های )حضوری/  غیرحضوری( 
ـ بخش غیرحضوری: مطالعه خودخوان، تدریس معكوس با استفاده از ظرفیت »مدرسۀ تلویزیونی ایرانی« و فیلم های آموزشی در دسترس  

استفاده از : فیلم های آموزشی كتاب، نرم افزار آموزش پروژۀ پژوهشی

رفع اشكال: به اشتراك گذاری فیلم های آموزشی و متون و فعالیت های كتاب، دریافت گزارش فعالیت ها و پروژۀ پژوهشی

تدریس دروس مربوط به محور آداب و مهارت های زندگی

ـ خودارزیابی دانش آموز؛ برگه های ثبت مشاهدات؛ گزارش پروژه؛ برگه های فعالیت كتاب 
ـ خودارزیابی دانش آموز؛ فعالیت های كتاب  

ـ آزمون درسی 

یادگیرندۀ فعال: حضور فعال در كالس، مشاهدۀ نرم افزار آموزش پروژۀ پژوهشی و رفع ابهامات با كمك معلم ـ مطالعۀ دروس در خانه با 
در  نظر گرفتن توصیه های معلم، گفت وگو با اعضای خانواده دربارۀ مسائل و موضوعات دروس

راهبر هدایت کننده ـ یاددهی ـ یادگیری: ـ برنامه ریزی برای توجیه مناسب والدین در خصوص اهداف این درس و ویژگی های خاص 
سه محور محتوایی آنـ  رفع مشكالت و ابهامات دانش آموزان در طول انجام پروژۀ پژوهشیـ  برنامه ریزی برای توجیه والدین نسبت به دروس 

آداب و مهارت های زندگی

سازمان دهنده و هماهنگ کننده: فراهم كردن امكانات مورد نیاز كالس )برای نمایش فیلم و...(، تضمین دسترسی همۀ دانش آموزان به 
نرم افزار آموزشی

مسئول تربیت: كمك به دانش آموز در گردآوری اطالعات ـ گفت وگو با دانش آموز دربارۀ مسائل و موضوعات مطرح در دروس این بخش، 
مطرح كردن چالش ها و مشكالت ارتباطی دانش آموزان و معلم
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1ـ محتوا 
به طوركلی، كتاب »تفكر و سبك زندگی« از سه محور محتوایِی كلِی »پرورش تفكر«،  »پژوهشگری« و 
»آداب و مهارت های زندگی« تشكیل شده است. ارائۀ این سه محور محتوایی در قالب ٢٢ جلسۀ تجویزی 
)الزامی(، سه جلسۀ نیمه تجویزی )انتخابی( و سه جلسۀ غیرتجویزی )اختیاری( درنظر گرفته شده است. 
از میان این سه محور محتوایی، محور »پرورش تفكر« هم از جهت نوع محتوا و هم از جهت روش تدریس، 
ویژگی های خاصی دارد. در این محور، هدف یادگیری،  انتقال مجموعه ای از معلومات به دانش آموزان 
نیست و به همین خاطر، دروس مربوط به این محور به هیچ وجه با تدریس یك سویه از جانب معلم 
محقق نخواهند شد، بلكه تنها با نوعی آموزش گفت وگویی و به صورت رودر رو با دانش آموزان قابل 
دستیابی اند. در دو محور دیگر یعنی »پژوهشگری« و »آداب و مهارت های زندگی«، هرچند راهنمایی 
معلم ضروری است، اما بیشتر دروس ارائه شده در این دو بخش می تواند به صورت غیرحضوری و با 

هدایت معلّم آموخته شود.
در شرایط زرد، با توجه به برقراری كالس ها با نیمی از ظرفیت، این درس برای هر گروه از دانش آموزان 
به صورت »یك هفته در میان یك جلسه« برگزار خواهد شد و پیش بینی می شود در شرایط مطلوب، 
١٢ تا ١4 جلسۀ درسی به صورت »حضوری« برگزار شود. حال با توجه به این حجم جلسات و با نظر 
به سه محور كلی محتوای كتاب و توضیحاتی كه دربارۀ آنها گذشت، محتوای این درس در مناطق 

وضعیت زرد در دو بخش حضوری و غیرحضوری بدین صورت پیشنهاد می 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

محتوای بخش »حضوری« پایه هفتم

تعداد جلساتمحورعنوان درس 

٢ جلسه*پرورش تفكرتفكر دربارۀ تفكر١

٢ جلسهپرورش تفكرسكۀ طال٢

٢ جلسهپرورش تفكربزرگ مردان كوچك٣

٢ جلسهپژوهشگریپروژۀ پژوهشی )رفع ابهام و اشكال(4

٢ جلسهپرورش تفكرحكایت تربیت5

٢ جلسهپرورش تفكرراز تعادل6

٢ جلسهپرورش تفكرسراب7

٢ جلسهپژوهشگریارائۀ گزارش پژوهش )گزارش های حضوری(٨

دو تا چهار درس از دروس بخش پنجم كتاب )فعالیت های 9
انتخابی تفكر و پژوهش( به انتخاب معلم

4 تا ٨ جلسهپرورش تفكر

دو درس از دروس بخش ششم كتاب )فعالیت های انتخابی ١0
آداب و مهارت های زندگی(

آداب و مهارت های 
زندگی

4 جلسه

توضیحات محتوای بخش حضوری: پایه هفتم
1  همان گونه كه در جدول نیز مشخص است، اولویت بخش حضوری پرداختن به دروس محور »پرورش 

تفكر« است زیرا تأمین اهداف این دروس در قالب فعالیت های غیرحضوری چندان ممكن نیست.
2  تأمین اهداف محور »پژوهشگری« در قالب تركیبی از جلسات حضوری )دست كم دو جلسه( و 

پیگیری ها و اقدامات غیرحضوری انجام خواهد شد. توضیحات بیشتر دربارۀ شیوۀ این اجرای تركیبی 
در ادامۀ همین راهنما در ضمن عنوان »٢. روش تدریس« خواهد آمد.  

3  معلم می تواند درصورت عالقه و توانایی، با رعایت اهداف و ضوابط آموزشی مربوط به پرورش تفكر و 

سبك زندگی، دو جلسه از جلسات ردیف های 9 و ١0 را به درس ها و فعالیت های اختیاری )با طراحی 
خود معلم( اختصاص دهد. 

* هر جلسه، 50 دقیقه است.
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محتوای بخش »غیرحضوری« پایه هفتم

عنوان درسمحور 

پژوهشگری١
درس های »پروژۀ پژوهشی«

ارائۀ گزارش پژوهش )گزارش های مكتوب و غیرحضوری(

آداب و مهارت های زندگی٢

من كیستم؟

خودآگاهی چیست؟

مطالعه و یادگیری

زمان را چگونه مدیریت كنیم؟

سبك زندگی چیست و عوامل مؤثر بر آن كدام است؟

سبك های ارتباطی ما با دیگران چگونه است؟

مهارت های ارتباطی و آداب معاشرت

ارتباط با خانواده، همسایگان و معلمان چگونه است؟

تضاد و اختالف نظرهای خود را چگونه مدیریت كنیم؟

اضطراب چیست؟

خشم خود را چگونه مهار كنیم؟

توضیحات محتوای بخش غیرحضوری: پایه هفتم
1 توضیحات دربارۀ شیوۀ آموزش غیرحضوری دروس مربوط به محور »پژوهشگری« در ادامۀ همین 

راهنما در ضمن عنوان »٢. روش تدریس« خواهد آمد.  
2 درس »  ارائۀ گزارش پژوهش« در صورتی در بخش غیرحضوری ارائه می شود كه برخی دانش آموزان، 
یافته های خود را به صورت مكتوب ارائه كنند. در این وضعیت، معلم پس از دریافت گزارش پژوهشی، 

در ضمن بازخوردهایی به آنها كمك خواهد كرد كه گزارش خود را بهبود بخشند.
3 دروس ذكر شده در محور » آداب و مهارت های زندگی«، كلیۀ درس های بخش دوم )فعالیت های 
الزامی نوبت اول آداب و مهارت های زندگی( و بخش چهارم )فعالیت های الزامی نوبت دوم آداب و 

مهارت های زندگی( از كتاب اند.
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محتوای بخش »حضوری« پایه هشتم
تعداد جلساتمحورعنوان درس

٢ جلسه٭پرورش تفكرزیبایی١
٢ جلسهپرورش تفكرنقاشی شاهزاده خانم٢
٢ جلسهپژوهشگریپروژۀ پژوهشی )رفع ابهام و اشكال(٣
٢ جلسهپرورش تفكرراه رهایی4
٢ جلسهپرورش تفكردیو و كیك5
٢ جلسهپرورش تفكرجان و تن6
٢ جلسهپرورش تفكرخط كشی7
٢ جلسهپرورش تفكرتو نیكی می كن و در دجله انداز٨
٢ جلسهپژوهشگریارائۀ گزارش پژوهش )گزارش های حضوری(9

١0
١ تا ٣ درس از دروس بخش پنجم كتاب )فعالیت های انتخابی تفكر و 

پژوهش( به انتخاب معلم
٢ تا 6 جلسهپرورش تفكر

١١
١ تا ٣ درس از دروس بخش ششم كتاب )فعالیت های انتخابی آداب و 

مهارت های زندگی(
٢ تا 6 جلسهآداب و مهارت های زندگی

توضیحات محتوای بخش حضوری پایه هشتم
1 همان گونه كه در جدول نیز مشخص است، اولویت بخش حضوری، پرداختن به دروس محور »پرورش 

تفكر« است، زیرا تأمین اهداف این دروس در قالب فعالیت های غیرحضوری چندان ممكن نیست.
2 اهداف محور »پژوهشگری« با تركیبی از جلسات حضوری )دست كم دو جلسه( و پیگیری ها و اقدامات 
غیرحضوری تأمین خواهد شد. توضیحات بیشتر دربارۀ این شیوۀ تركیبی در ادامۀ همین راهنما تحت 

عنوان »٢. روش تدریس« خواهد آمد.
3 معلم می تواند در صورت عالقه و توانایی، با رعایت اهداف و ضوابط آموزشی مربوط به پرورش تفكر و 
سبك زندگی، ٢ تا 4 جلسه از جلسات ردیف ١0 را به درس ها و فعالیت های اختیاری )با طراحی خود 

معلم( اختصاص دهد. 
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محتوای بخش »غیرحضوری« پایه هشتم
عنوان درسمحور 

پژوهشگری١
درس های »پروژۀ پژوهشی«

ارائۀ گزارش پژوهش )گزارش های مكتوب و غیرحضوری(

آداب و مهارت های زندگی٢

مهارت های زندگی موفق كدام اند؟
آداب معاشرت و گفت وگو

رسانه ها و تأثیرات آنها بر زندگی ما
مهار نفس )خویشتن داری( چیست؟

رفتار پرخطر چیست؟
مهارت افزایش عزت نفس

مهارت بهبود خودپنداره و افزایش اعتماد به نفس
مهار فشار روانی

٢ درس از دروس بخش ششم كتاب )فعالیت های انتخابی آداب و مهارت های زندگی(

توضیحات محتوای بخش غیرحضوری، پایه هشتم
1 توضیحات دربارۀ شیوۀ آموزش غیرحضوری دروس محور »پژوهشگری« در ادامۀ همین راهنما تحت 

عنوان »٢. روش تدریس« خواهد آمد. 
2 درس »ارائۀ گزارش پژوهش« در صورتی در بخش غیرحضوری ارائه می شود كه برخی دانش آموزان، 
یافته های خود را به صورت مكتوب ارائه دهند. در این شرایط، معلم پس از دریافت گزارش پژوهشی، 

در ضمن بازخوردهایی به آنها كمك خواهد كرد كه گزارش خود را بهبود بخشند.
3 دروس ذكر شده در محور »آداب و مهارت های زندگی« )به جز ردیف آخر( كلیۀ درس های بخش 
دوم )فعالیت های الزامی نوبت اول آداب و مهارت های زندگی( و بخش چهارم )فعالیت های الزامی نوبت 

دوم آداب و مهارت های زندگی( از كتاب اند.
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2ـ روش تدریس

روش)های( تدریسشیوۀ حضورمحور محتوایی

این دروس می تواند كاماًل بر اساس آنچه در كتاب معلم )راهنمای تدریس( حضوریپرورش تفكر١
تفكر و سبك زندگی آمده است، تدریس شود.

چرخۀ آموزش این بخش، در سه مرحله به این شرح پیشنهاد می شود:تركیبیپژوهشگری٢
الف( آشنا كردن دانش آموزان با چیستی پروژۀ پژوهشی و چگونگی انجام 
آن )شامل درس های: »طرح سؤال پژوهش«، »تهیه طرح پژوهش« و 
»برنامه ریزی برای اجرا«(: این مرحله به صورت غیرحضوری انجام خواهد 

شد. روش های پیشنهادی این بخش از چرخه عبارت اند از:
ـ تدریس مدرسان »مدرسۀ تلویزیونی ایران« )شبكۀ آموزش(

ـ استفاده از نرم افزار آموزش پروژۀ پژوهشی )تولید دفتر تكنولوژی آموزشی 
سازمان پژوهش، بارگذاری شده بر روی شبكۀ رشد(

ـ تدریس دبیر مربوطه در منزل، تهیۀ فیلم از تدریس و ارسال آن برای 
دانش آموزان از طریق شبكۀ شاد

ب( رفع اشكاالت و ابهامات دانش آموزان؛ این مرحله به صورت حضوری 
)یا ارتباط غیرحضوری و موردی دبیر با دانش آموزان نیازمند به یاری( 

انجام خواهد شد.
ج( ارائۀ گزارش پژوهش: به صورت حضوری )در صورت شفاهی بودن 
اساس  بر  آنها(  بودن  مكتوب  صورت  )در  غیرحضوری  یا  گزارش ها( 

راهنمایی های كتاب راهنمای معلم.

آداب و مهارت های ٣
غیرحضوریزندگی

ـ تدریس مدرسان »  مدرسۀ تلویزیونی ایران« )شبكۀ آموزش( با تأكید 
بر استفادۀ حداكثری از روش های پیشنهاد شده در كتاب راهنمای معلم 

)ص ١٨9 تا ١96( پایه هفتم و )ص١50 تا ١57( پایه هشتم
ـ تدریس در بسترهای آموزشی آنالین مورد تأیید دبیر مربوطه

ـ تدریس توسط دبیر مربوطه در منزل، تهیه فیلم از تدریس و ارسال آن 
برای دانش آموزان از طریق شبكۀ شاد با تأكید بر استفاده حداكثری از 
روش های پیشنهاد شده در كتاب راهنمای معلم )ص ١٨9 تا ١96( پایه 

هفتم و )ص ١50 تا ١57( پایه هشتم
ـ استفاده از روش پیش مطالعه و رفع ابهام و اشكال دانش آموزان، هر درس 
را مطالعه می كنند و پرسش ها و ابهام های خود را دربارۀ آن برای دبیر 
می فرستند. سپس دبیر در قالب فایل های تصویری یا صوتی، به ابهام ها 
و پرسش ها پاسخ و فایل ها را در گروه دانش آموزان در شبكۀ شاد قرار 
می دهد )یا به صالحدید خود در صورتی كه ابهام یا پرسش، فقط مختص 
به یك نفر باشد و انتشار عمومی پاسخ آن به هر دلیل، مناسب گروه نباشد، 

به صورت خصوصی به دانش آموز پاسخ می دهد(.
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3ـ ارزش یابی
همانند شرایط عادی، ارزش یابی این درس در شرایط وضعیت زرد نیز با تأكید بر ارزش یابی فرایندی  
به صورت توأمان، به عهدۀ معلم و دانش آموزان )خودارزش یابی( است. چگونگی ارزش یابی این درس با 
برخی تعدیل ها در جدول چگونگی ارزش یابی پیشرفت تحصیلی )ص ٢9 كتاب راهنمای معلم( بدین 

شرح پیشنهاد می شود:

نمرهزمان انجامابزارارزش یابنوع ارزش یابی

مستمر

برگه های فعالیت و خودارزیابی در دانش آموز
ـدر طول سال و پایان هر نیم سال كتاب دانش آموز

معلم

5هر جلسه برای تعدادی از دانش آموزانبرگۀ ثبت مشاهدات 
برگه های فعالیت و خودارزیابی كتاب 

5دو بار در هر نیم سال تحصیلیدانش آموز

5هنگام ارائۀ گزارشگزارش پروژۀ پژوهش
5هر نیمسال تحصیلیآزمون آداب و مهارت های زندگی

گفتنی است كه دو شیوۀ »برگه های ثبت مشاهدات« و »برگه های فعالیت و خودارزیابی« به همۀ 
محورهای محتوایی سه گانۀ كتاب مربوط می شوند؛ در  حالی  كه ارزیابی »گزارش پروژۀ پژوهش« فقط 
به محور » پژوهشگری« و »  آزمون آداب و مهارت های زندگی« از همان محور محتوایی به عمل خواهد 
آمد. بنابراین، نباید هیچ آزمون نتیجه محوری )چه كتبی و چه شفاهی( از دروس محور » پرورش تفكر« 

نباید انجام شود.
برای توضیحات بیشتر دربارۀ اصول و مالحظات مهم در ارزش یابی این درس و همچنین، معنا و چگونگی 
انجام هر یك از ارزش یابی های فوق و نمون برگ های پیشنهادی، به كتاب راهنمای معلم )صص ٢6ـ٣4( 

مراجعه كنید.

4ـ رسانه های پشتیبان
 شبکۀ رشد

از جمله جذابیت های این درس، استفاده از برخی قطعات پویانمایی یا فیلم به عنوان بخشی از محتوای 
درس برای انگیزش نیروی تفكر دانش آموزان است. این فیلم ها بر روی شبكۀ رشد و همچنین، سایت 
گروه تفكر به آدرس »http://darsiran.ir« در دسترس اند و نه تنها معلم، بلكه والدین نیز می توانند از 
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آنها استفاده كنند. همچنین در سال های گذشته ، برخی برنامه های آموزشی برای معلمان این درس 
آماده شده كه در شبكۀ رشد، قابل دسترسی است.

 شبکۀ شاد
شبكۀ شاد بستر رسمی ارتباط غیرحضوری دانش آموزان و دبیر این درس خواهد بود و توضیحات تصویری 
یا صوتی دبیر دربارۀ بخش های مختلف محور محتوایی »آداب و مهارت های زندگی« و نیز پاسخ گویی 
به پرسش ها و ابهامات دانش آموزان دربارۀ محور »پژوهشگری« با استفاده از این ابزار ارتباطی انجام 
می شود. همچنین می توان از این بستر برای به اشتراك گذاری قطعات فیلم مرتبط با دروس و ارائۀ 

برخی توضیحات و راهنمایی ها به والدین دربارۀ كتاب تفكر و سبك زندگی استفاده كرد.

 نرم افزار »آموزش پروژۀ پژوهشی«
این نرم افزار كه به سفارش دفتر تكنولوژی آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تهیه شده، 
برنامه ای خودآموز است كه توضیحات الزم را در خصوص طرح پژوهشی و چگونگی و مراحل انجام آن 
به مخاطب خود ارائه می كند. با توجه به خودآموز بودن این نرم افزار، نه تنها دانش آموز، بلكه دبیر و 
والدین نیز می توانند آگاهی بیشتری نسبت به پروژۀ پژوهشی و چگونگی انجام آن به دست بیاورند و 

در مراحل مختلف، به دانش آموز كمك كنند.

 تلویزیون سراسری
مهم ترین اقدام مدرسۀ تلویزیونی ایران، تدریس دروس محور تجویزی )الزامی( »آداب و مهارت های 
زندگی« )یعنی دروس بخش دوم و بخش چهارم از كتاب درسی( به كمك دبیران با سابقۀ این درس  با 
رعایت چارچوب محتوایی و استفاده از عوامل جذابیت بخش است. به عالوه، ارائۀ آموزش دربارۀ چیستی 
پروژۀ پژوهشی و چگونگی انجام آن و ذكر و بررسی نمونه هایی از پروژه های پژوهشی كه می تواند 
برای دانش آموزان در این سن، ملموس و معنادار باشد، به تأمین بهتر اهداف مربوط به محور محتوایی 

»پژوهشگری« در این كتاب كمك خواهد كرد.

5  ـ انتظارات از مخاطبان برنامه
 معلم

ـ مرور دقیق بخش های مهم كتاب راهنمای معلمـ  در دسترس از طریق »پایگاه كتاب درسی« به نشانی 
)http://chap.sch.ir( ـ برای آشنایی بهتر با اهداف، چارچوب محتوایی و موضوعی و اصول حاكم بر 
مدیریت فرایند یاددهیـ  یادگیری این درس )هم نسبت به دروس مربوط به محور محتوایی »پرورش 
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تفكر« كه پیشنهاد شده است به صورت حضوری ارائه شوند و به همین دلیل، معلم نیازمند اشراف كافی 
روی اهداف و روش های تدریس آنهاست؛ و هم نسبت به دروس محور »آداب و مهارت های زندگی« 
و »پژوهشگری« كه كاماًل حضوری نیستند و معلم باید آگاهی خوبی از اهداف و محتوا و مالحظات و 

چالش های آنها داشته باشد تا بتواند هدایت و راهنمایی غیرحضوری مناسبی ارائه دهد(.
ـ برنامه ریزی برای توجیه مناسب والدین در خصوص اهداف این درس و ویژگی های خاص سه محور 
محتوایی آن. برای این كار از بخش هایی از كتاب راهنمای معلم، به ویژه صفحات ٣7 تا 4٨ در پایه 
هفتم و 40 تا 5١ در پایه هشتم )روش های یاددهی ـ یادگیری این درس و صالحیت های مورد نیاز 
برای مدیریت این فرایند( صفحات ١7٨ تا ١٨١ در پایه هفتم و ١٣5 تا    ١٣٨ در پایه هشتم )ماهیت 
آموزش آداب و مهارت های زندگی و نتایج و فواید این آموزش( و صفحات ١٨٨ تا ١96 در پایه هفتم 
و ١49 تا ١57 در پایه هشتم )فرایند و روش های یادگیری آداب و مهارت های زندگی( به صالحدید 

معلم و متناسب با شرایط می توان استفاده كرد.(
ـ ارتباط با دانش آموزان در مدت اجرای پروژۀ پژوهشی و حل مشكالت و ابهامات آنان با توجه به تركیبی 

بودن اجرای این محور محتوایی از درس

 خانواده
ـ كسب آگاهی نسبت به اهداف و محورهای موضوعی ویژۀ كتاب تفكر و سبك زندگی )به ویژه محور 

محتوایی »آداب و مهارت های زندگی«( و همراهی با دبیر برای بهبود و ارتقای فرایند آموزش.
ـ فراهم آوردن فرصت و فضای مناسب برای گفت وگو با دانش آموزان در محیط خانواده دربارۀ موضوعات 

و محورهای مرتبط با كتاب
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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
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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

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

QRعنوانکدردیف

1
آموزش قرآن)هفتم(701

پیام های آسمانی)هفتم(2702

فارسی)هفتم(3703

آموزش مهارتهای نوشتاری)نگارش و انشاء(-)هفتم(4704

ریاضی)هفتم(5705
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برنامة درسی
 دورۀ اول متوسطه در
 شرایط ویروس کووید 19

علوم تجربی)هفتم(6706

7
مطالعات اجتماعی)هفتم(707

فرهنگ و هنر)هفتم(8708

عربی)هفتم(9709

10
انگلیسی)هفتم(710

کتاب کار زبان انگلیسی)هفتم(11711
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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

تفکر و سبک زندگی)هفتم(12712

13
تفکر و سبک زندگی)دختران(-)هفتم(713

کار و فناوری)هفتم(14717

آموزش قرآن)هشتم(15801

پیام های آسمانی)هشتم(16802

فارسی)هشتم(17803
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برنامة درسی
 دورۀ اول متوسطه در
 شرایط ویروس کووید 19

آموزش مهارتهای نوشتاری)هشتم(18804

19
ریاضی)هشتم(805

علوم تجربی)هشتم(20806

مطالعات اجتماعی)هشتم(21807

فرهنگ و هنر)هشتم(22808

عربی)هشتم(23809
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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

انگلیسی)هشتم(24810

25
کتاب کار زبان انگلیسی)هشتم(811

تفکر و سبک زندگی)هشتم(26812

تفکر و سبک زندگی)پسران(-)هشتم(27814

کار و فناوری)هشتم(28817

آموزش قرآن)نهم(29901
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برنامة درسی
 دورۀ اول متوسطه در
 شرایط ویروس کووید 19

پیام های آسمانی)نهم(30902

31
فارسی)نهم(903

آموزش مهارتهای نوشتاری)نهم(32904

ریاضی)نهم(33905

34
علوم تجربی)نهم(906

مطالعات اجتماعی)نهم(35907
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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

فرهنگ وهنر)نهم(36908

37
عربی)نهم(909

انگلیسی)نهم(38910

کتاب کار زبان انگلیسی)نهم(39911

40
آمادگی دفاعی)نهم(915

کار و فناوری)نهم(41917
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