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1. آمادگی و فراهم کردن وسایل:
قبل از تدريس وسايل مورد نیاز ارائة درس را آماده کنید و طرح 
درس و يا سناريوی تدريس خود را همراه داشته باشید. اگر ارتباط 
تصويری است، صفحه را طوری طراحی کنید که اشیا و يا تصويرها 
باعث حواس پرتی شاگردان نشود. بنابراين در انتخاب مکان تدريس 

دقت کنید.

2. قوانین و مقررات کالس:
قبل از آغاز تدريس، قوانین و مقررات کالس را  شرح دهید و بیان 
کنید چگونه و در چه زمانی دانش آموزان می توانند از شما سؤال کنند، 
کالس شما به چند بخش تقسیم می شود، چند دقیقه تدريس می کنید 

و چه فعالیت هايی شاگردان بايد انجام دهند.

3. ایجاد انگیزه: 
به منظور فعال نگه داشتن  دانش آموزان در طول تدريس و جذب ايشان 
برای آموزش های مجازی، معلمان بايد از شیوه های ايجاد انگیزة مؤثر 
برای اين نوع آموزش ها استفاده کنند. برای مثال می توانید با بیان 
اهمیت درس، کاربرد آن و انتظاراتی که بعد از تدريس از دانش آموزان 

داريد، توجه آن ها را به تدريس جلب کنید. 

4. حضور و غیاب:
هر چند که حضور و غیاب در کالس های حضوری اهمیت زيادی 
دارد، اما اين موضوع در کالس های مجازی هم، با توجه به نداشتن 
تعامل رودررو، از اهمیت ويژه ای برخوردار است. بايد به طور مستقیم با 
انجام حضور و غیاب و به طور غیرمستقیم با نگاه به تصويرهای افراد، 
سؤال کردن و صدازدن، دانش آموزان را در کالس حفظ کرد و مانع 

غیبت و خروج آن ها شد. 

5. شوق و جدیت در تدریس:
می شود،    موجب  تدريس  در  ايشان  جديت  و  معلم  و شوق  ذوق 
دانش آموزان به درس اهمیت بدهند و فقط به دنبال ثبت حضوری 
بیشتر  و صورت  از حرکات دست، سر  اين خصوص  در  نباشند. 

استفاده کنید. 

6. جذاب کردن موضوع:
با مثال زدن، لطیفه گويی، داستان گويی و آيه و حديث می توانید بر 
جذابیت درس بیفزايید و دانش آموزان را واداريد، مباحث را دنبال کنند. 

به اين ترتیب مشارکت حداکثری شاگردان حاصل می شود. 

7. استفاده از رسانه های متفاوت: 
از همة رسانه هايی که می توانند در تنوع و جذابیت بخشیدن به تدريس 
شما مؤثر باشند، بهره بگیريد؛ رسانه هايی مثل فیلم آموزشی، بازی  
رايانه ای، آزمون  برخط، محتوای پويانمايی تولیدشده، پاورپوينت، صدا 

و  تصوير. 

8. توضیح شفاف و واضح:
توضیحات مبهم و غیرقابل فهم باعث می شوند، دانش آموزان دچار 
سردرگمی و در نهايت دلسردی شوند و در نهايت صدای معلم را 
خاموش کنند. بنابراين درس را به زبان ساده، شفاف و قابل فهم 

ارائه دهید.

اشاره
مدیریت  کشور،  سراسر  در  مجازی  کالس های  گسترش  با 
به  توجه  با  آن ها  کارآمدی  و  اثربخشی  و  کالس ها  این 
گستردگی شان و نداشتن تعامل رودررو، باید مورد توجه ویژة 
معلمان و صاحب نظران قرار گیرد. لذا در این نوشتار به اختصار 
برای  کاربردی  به طور  مجازی  کالس های  مدیریت  فن   20

استفادة استادان، معلمان و مربیان  بیان می شود. 

کلیدواژه ها: آموزش مجازی، تدریس برخط، کالس اثربخش، 
مدیریت کالس مجازی

دکتر حسین پیریایی
دانشگاه فرهنگیان استان تهران
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9. تن صدا:
با کم و زياد کردن تن صدا از يکنواختی کالس جلوگیری کنید و 
قبل از اينکه دانش آموزان دچار حواس پرتی شوند، با کم و زيادکردن 

صدای خود توجه آنان را جلب کنید. 

10. عالئم و نمادها:
برای دانش آموزان مشخص کنید، به منظور سؤال کردن  چه عالمت 
و يا نمادی را بايد ارسال کنند و در صفحة آموزشی هر عالمتی چه 

معنايی دارد.

11. منابع مفید: 
منابع و مراجع مفید، نرم افزارها و سايت های مرتبط با موضوع های 

درس را در حین و پايان تدريس به دانش آموزان  معرفی کنید. 

12. اطمینان از اتصال دانش آموزان: 
قبل از تدريس از اتصال همة دانش آموزان به کالس اطمینان حاصل 
کنید و اگر مشکلی هست، آن را قبل از تدريس برطرف سازيد. همچنین 
قبل از شروع کالس ارتباطتان را با دانش آموزان بررسی کنید  و از 
برقرار بودن ارتباط  با دانش آموزان مطمئن شويد. وسايل سخت افزاری  

و نرم افزاری  خود را قبل از کالس بررسی کنید.

13. سؤال کردن: 
در همة مراحل تدريس سؤال کنید و در سؤال کردن حتمًا سؤال ها را 
از جمع بپرسید و بعد از يک نفر بخواهید پاسخ دهد. قبل از سؤال فرد 
را مشخص نکنید و با سؤال های واگرا ذهن دانش آموزان  را با مفاهیم 
تدريس درگیر سازيد. همچنین در پرسیدن بر چرايی بیشتر از چگونگی 
تأکید کنید. در پايان درس مسئله هايی به دانش آموزان بدهید تا حل کنند. 

14. مطالعه کنید: 
تخصص و میزان مطالعة معلم باعث می شود، او در حین تدريس  با 

تمام حواس خود کالس را در نظر داشته باشد و مفاهیم را دقیق و 
درست ارائه دهد. در صورتی که معلم بر مفاهیم درس مسلط نباشد، 
تمام حواس او صرف روخوانی مفاهیم خواهد شد و کمتر آن ها را  
توضیح می دهد. به اين ترتیب، به جای تدريس در کالس بیشتر 

کتاب خوانی  انجام می شود.

15. تشویق کنید: 
دانش آموزان را که به شما پاسخ می دهند و يا حضور فعال دارند، مرتب 

تشويق کنید و رفتار خوبشان را با تمجید پاسخ دهید. 

16. ضربه زدن: از ضربه زدن به میز، میکروفن، رايانه، يا هر چیز 
ديگری که باعث جلب توجه دانش آموزان می شود، استفاده کنید.

17. فرصت برای ابراز وجود: به دانش آموزان فرصت دهید 
سؤال کنند و يا مفاهیمی را که می دانند، ارائه دهند. به طور مستمر از 
آن ها بخواهید، هر بار که شما چند کلمه  يا جمله را بیان کرديد، دربارة 

موضوع صحبت کنند.

18. خالصه کردن و نتیجه گیری:
بعد از هر ارائه و يا هر مطلب از دانش آموزان  بخواهید مفاهیم 
ارائه شده را خالصه کنند  و يا نتیجة بحث را بیان دارند و شما آن ها 

را راهنمايی کنید. 

19. تأکید بر نکات ارائه شده:
با تکرار برخی مفاهیم، بر اهمیت آن ها تأکید بگذاريد. 

20. زمان بندی کنید:
زمان انجام هر فعالیت را مشخص کنید. برنامة کالس خود را قبل از 
شروع تدريس به دانش آموزان  ارائه دهید تا کارهای خود را با  ساعت 

کالس شما تنظیم کنند و بی نظمی در کالس ايجاد نشود.


