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پوشه ي  کار الکترونیکي چیست؟
نســخه ي  الکترونیکــی  کار  پوشــه ي 
الکترونیــک پوشــه ي کار کاغــذی اســت 
کــه در آن مجموعــه ای از نمونــه کارهــا، 
گوناگــون  عملکردهــای  و  فعالیت هــا 
ــم و دانش آمــوز  دانش آمــوزان را کــه معل
يادگیــری   - ياددهــی  جريــان  در 
و  هدفمنــد جمــع آوری  بــه صــورت 
ــال  ــب ديجیت ــد، در قال ــاب كرده ان انتخ

می شــود.  ســازمان دهی 
در پوشــه ي کار الکترونیــک محتــوای 
کار دانش آمــوزان و فراينــد يادگیــری 
آنــان بــه صــورت مطالــب مکتــوب، 
صــوت، تصاويــر و فیلــم قــرار می گیــرد 
ــت  ــالش و موفقی ــزان ت ــر می ــه بیانگ ک
ــارت  ــه عب ــت. ب ــان  اس ــرفت آن و پیش
ديگــر،  پوشــه ي کار الکترونیک همچون 
آلبومــی، تصاويــر گوناگــون و در مســیر 
رشــد دانســتن، توانســتن و به کاربســتن 
دانش آمــوزان را در مراحــل يادگیــری بــه 
ــای ورد،  ــه قالب ه شــکل الکترونیکــی ب
اچ تــی ام ال، متــن، پــی دی اف، جــی پــی 
جــی1 )کــه می توانــد توســط رايانــه اجرا 

ــی آورد. شــود( در م

چيستى و چرايى 
پوشه ى كار الكترونيكى

هدف پوشه ي  کار الکترونیکي 
ــری،  ــای يادگی ــه نظريه ه ــه ب ــا توج ب
می توانــد  الکترونیکــي  کار  پوشــه ي 
کنــد.  دنبــال  را  متفاوتــی  اهــداف 
از  هــدف  اثبات گرايــان،  ديــدگاه  در 
ارزشــیابی  الکترونیکــی  کار  پوشــه ي 
نتايــج يادگیــری کامــاًل مشــهود اســت. 
ــت هســتند و پوشــه  ــم همــه ثاب مفاهی
ــای  ــه کاره ــه ي نمون ــرای ارائ ــی ب فضاي
دانش آمــوز اســت. در پوشــه ي کار تنهــا 
ــرار  ــوزان ق ــای دانش آم ــن کاره بهتري
ــد او  ــان می ده ــر نش ــن ام ــرد. اي می گی
ــت.  ــه اس ــدر آموخت ــز را چق ــه چی چ

در  کار  پوشــه ي  ديــدگاه،  ايــن  در 
خدمــت ارزشــیابی اســت. ديــدگاه ديگر 

مخصــوص ســاختارگرايان اســت.
ــي  ــه ي کار نوع ــدگاه، پوش ــن دي  در اي
محیــط يادگیــری اســت کــه دانش آمــوز 

ــازد.  ــم آن را می س مفاهی
ــه در  ــدگاه، پوش ــن دي ــر اي ــه ب ــا تکی ب
ــت  ــر اس ــری مادام العم ــت يادگی خدم
كــه در آن تمامــي فعالیت هــا و کارهــای 
ــدی و در  ــکل فراين ــه ش ــوز ب دانش آم
طول ســال تحصیلــی در داخل پوشــه ي 

کار قــرار می گیرنــد و بــا بررســي كارها و 
فعالیــت، داده هــای قابل اعتماد، مســتند 
و قابــل سنجشــی فراهــم می شــوند 
ــم  ــوان تصمی ــا مي ت ــه براســاس آن ه ک
گرفــت، قضــاوت کــرد و میزان پیشــرفت 
يادگیــري  فراينــد  در  را  دانش آمــوز 
تعییــن كــرد. بــا ايــن روش نه تنهــا 
معلــم بــه نیازهــاي آموزشــي دانش آمــوز 
ــا  ــز ب ــوز نی ــه دانش آم ــرد بلك ــي مي ب پ
پــي بــردن بــه مشــكالت يادگیــري خود 
ــراي رفــع آن هــا مي كنــد و در  تــالش ب

ــرد. ــرار مي گی ــري ق ــان يادگی جري

انواع پوشه ي کارالکترونیکی 
1. پوشــه ي کار الکترونیکــی متنــی: 
شــبیه همــان پوشــه کار متنــی اســت، 
بــا ايــن تفــاوت کــه در آن تصاويــر ثابت، 
داده  نمايــش  نمودارهــا  و  جدول هــا 

مي شــوند.
ــی:  ــي فرامتن ــه ي کار الکترونیک 2. پوش
بــه شــکل چندرســانه ای اســت و تصاوير 
متحــرک، همــراه بــا پخــش فیلــم، 

ــپ و ... دارد. ــن، کلی انیمیش

در نظام آموزشی ایران، در راستای اجرای مفاد اسناد باالدستی مانند 
»سندتحول بنيادین و سند راهبردی در تحول آموزش و پرورش«  به ایجاد 
زمينه های تحول در همه ي مدارس از طریق ایجاد مراکز و منابع یادگيری با 

تأکيد برفناوری های جدید اشاره دارد، تشکيل پوشه ي کار الکترونيکی برای 
دانش آموزان یکی از اقدامات مهم در این زمينه است.

دكتر نیره شاه محمدي

نوشتار
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نــکات الزم بــرای تهیــه ي پوشــه ي 
کار الکترونیکــی 

1. الزم اســت، هــدف از تهیــه ي پوشــه ي 
کار مشــخص شــود. همچنیــن، الزم 
اســت دانش آمــوزان در طــول ســال 
تحصیلــی آن را تهیــه كننــد و در مکانی 
ــرار دهنــد کــه همیشــه در دســترس  ق

باشــد.
ــت  ــرای تقوي ــب ب ــای مناس 2. از ابزاره
پوشــه ي کار اســتفاده شــود. به کارگیری 
ــوت3«  ــا »اورن ــوت2« ي ــزار » وان ن نرم اف
ــد در  ــوک4«  می توان ــوت ب در داخــل »ن
بررســی فراينــد انجــام کار دانش آمــوزان 
ــر  ــان و مدي ــه معلم ــه ي کار ب در پوش

کمــک کنــد. 
ديگــر  از  نیــز  شــخصی  وب ســايت 
ــت.  ــه ي کار اس ــت پوش ــای تقوي ابزاره
دانش آمــوزان می تواننــد بــرای ســاختن 

ــود از  ــخصی خ ــايت های ش وب س
ــی7 و  ــز6، وبل ــس5، وب ــای »ويک ابزاره

ــد.  ــتفاده کنن ــايت8« اس ــوگل س گ
گاهـی اوقـات دانش آمـوزان می خواهنـد 
کارهـای  بـا  فعلـی  کار  بیـن  ارتباطـی 
ديگـری کـه در جاهـای ديگـر منتشـر 
ايـن  بـراي  کننـد  ايجـاد  کرده انـد، 
ماننـد:  ابزارهايـی  از  می تـوان  كار 
»اسـترايکینگ لی9، اليو بینـدر10، گالگ 
بالگ هـای12   کـرد.  اسـتفاده  اسـتر11« 
دانش آمـوزی از ديگـر امکاناتـی هسـتند 
کـه می تواننـد يـک کار کامل شـده را به 
کار کامل شـده ي ديگـری مرتبـط کنند. 
اجوبالگـز14،  کار»نینـگ13،  ايـن  بـرای 
کیدبـالگ15، ادمودو16« مناسـب اند برای 
سـاخت پروفايـل بهتـر اسـت از نمونه ها 
و قالب هـای آماده شـده از قبل اسـتفاده 

. د شو
3. الزم  اســت پوشــه ي کار به طور مرتب 
ــرای ايــن کار پوشــه ي  بررســی شــود. ب
کار الکترونیکــی در صفحــه ي رايانــه بــه 
نمايــش درمی آيــد و بــه دانش آمــوز، 
معلــم و والديــن امــکان بررســی آن 
داده مي شــود. مشــاهده ي آن اطالعــات 

قــرار  آنــان  اختیــار  در  ارزشــمندی 
ــوزان  ــا براســاس آن دانش آم ــد ت می ده
ــود  ــات خ ــا و اقدام ــا، فعالیت ه تالش ه
ــت  ــازمان دهی و مديري ــری، س را پی گی

كننــد.

فایده هاي پوشه ي کار الکترونیکی 
در مدارس

 امکان دسترسی آسان، به هنگام، 
سريع و کم هزينه و فرامکانی به اطالعات 

پیشرفت تحصیلی- تربیتی دانش آموز
 امکان اطالع رسانی متنوع 

)چندرسانه ای(
 اشغال نشدن فیزيکی فضاي کالس

 تنوع در ارائه ي بازخوردها و افزايش 
عمق يادگیری 

 ساده سازی خودسنجی ها
 امکان جست وجوی سريع اطالعات و 

گزارش سازی آسان
 کاهش استفاده از کاغذ و کمک به 

حفظ محیط زيست.
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پي نوشت ها
1. word,HTML,text,PDf,JPG

2. OneNote

3. EverNote

4. Notbook

5. Wix

6. Webs

7. Weebly

8. Google Sites

9. Strikingly

10. LiveBinders

11. Glogster

12. bolg

13. Ning

14. Edublogs

15. KidBlogs

16. Edmodo
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