
 کالس درس را بـــه خانـــه بیاوریـــم:کالس درس را بـــه خانـــه بیاوریـــم: یکـــی از بهتریـــن شـــیوه های بـــاال بـــردن 
کـــردن فضـــای خانـــه بـــه فضـــای کالس  ســـطح یادگیـــری در آمـــوزش از راه دور، نزدیـــک 
ـــا  ـــون ی ـــه روی تلویزی ـــی روب ـــر کوچک ـــز تحری ـــرار دادن می ـــا ق ـــوان ب ـــه می ت ک ـــت  درس اس
کـــه قـــرار اســـت دانش آمـــوز بـــا تلفن همـــراه در آنجـــا بـــه انجـــام تکالیـــف  گوشـــه ای از اتـــاق 
کـــودک مؤثـــر  بپـــردازد، اتفـــاق بیفتـــد. داشـــتن جـــای ثابـــت می توانـــد در تمرکـــز حـــواس 
باشـــد و تـــا حـــدی خـــأ ناشـــی از عـــدم حضـــور در کالس را مرتفـــع نمایـــد. اســـتفاده از یـــک 
ـــوط  ـــه مرب ک ـــوار  ـــا روی دی ـــب آن ه ـــذ و نص کاغ ـــر روی  ـــته هایی ب ـــرد، نوش ـــت ب ـــو وای تابل

بـــه دروس مختلـــف اســـت هـــم تأثیـــر خوبـــی بـــر فضاســـازی موفـــق کالس درس دارد.

گرفتـــن پنـــج یـــا   برنامـــۀ کالســـی جدیـــد:برنامـــۀ کالســـی جدیـــد: برنامه هـــای هفتگـــی مـــدارس بـــا در نظـــر 
کـــه تمـــام دروس را  شـــش ســـاعت حضـــور دانش آمـــوز در کالس، بـــه نوعـــی چیـــده شـــده 
کـــه قابلیـــت انعطـــاف  در برگیـــرد؛ بنابرایـــن در گام بعـــدی بایـــد بـــه برنامـــه ای فکـــر کنیـــم 
کنونـــی را داشـــته باشـــد و در عیـــن حـــال از بازدهـــی برنامـــۀ قبلـــی چیـــزی  در شـــرایط 
کـــودک خـــود تـــدارک ببینیـــد تـــا  کاســـته نشـــود. برنامـــۀ جدیـــدی بـــا همیـــن رویکـــرد بـــرای 
از درســـی عقـــب نمانـــد؛ ضمـــن اینکـــه بـــا برنامه ریـــزی آمـــوزش مجـــازی از طریـــق تلفـــن 

همـــراه و تلویزیـــون هماهنـــگ باشـــد.

کرونـــا، بایـــد ایـــن موضـــوع را   آهســـته و پیوســـته:آهســـته و پیوســـته: در برنامه ریـــزی درســـی ایـــام 
کـــودکان بـــه دلیـــل انباشـــت انـــرژی بـــاال، از قرنطینـــه شـــدن عـــذاب  کـــه  در نظـــر داشـــت 
ــی  ــر، ولـ کمتـ ــاعات  ــد سـ ــی بایـ ــۀ درسـ ــوند؛ پـــس در برنامـ ــل می شـ ــتری را متحمـ بیشـ
گرفـــت تـــا خســـتگی ناشـــی از درس خوانـــدن مانـــع یادگیـــری  مســـتمر را برایشـــان در نظـــر 

کار نشـــود. و بی میلـــی بـــه ادامـــۀ 

ـــد؛  ـــروع ش ـــده ش ـــان ناخوان ـــک مهم ـــدن ی ـــز از آم همه چی
از  امـــا نشـــانه ای  بـــود،  آمـــده  راه دور  از  مهمانـــی کـــه 
خســـتگی راه نداشـــت و در چشـــم بـــه هـــم زدنـــی تمـــام 
ــا را بـــه هـــم ریخـــت؛ از  عـــادات درســـت و غلـــط زندگی هـ
رفت وآمدهـــا تـــا ســـرکار رفتن هـــا و درس خواندن هـــا. 
شـــاید روزهـــای اول کســـی بـــاور نمی کـــرد ایـــن کنگـــر 
خـــوردۀ لنگـــر انداختـــه، بـــرای مانـــدن جـــدی باشـــد، امـــا 
در کمـــال نابـــاوری، همـــان شـــد کـــه نبایـــد می شـــد. 
ســـردرگم  کالف  در  خـــودش  انـــدازۀ  بـــه  هرکســـی 
ــت  ــه صرافـ ــم بـ ــد و کم کـ ــار شـ ــا گرفتـ ــروس کرونـ ویـ
افتـــاد کـــه جایـــی در لغت نامـــۀ زندگـــی برایـــش بـــاز 
اتفـــاق،  ایـــن  تأثیرپذیـــران  مهم تریـــن  از  یکـــی  کنـــد. 
ــاز بـــه هماهنگـــی باالیـــی  دانش آمـــوزان بودنـــد کـــه نیـ
از طـــرف دولـــت، مـــدارس و بیشـــتر از همـــه خانواده هـــا 
بـــود تـــا آن هـــا بتواننـــد در مســـیر جدیـــد آموزشـــی مســـتقر 
شـــوند. آمـــوزش مجـــازی کـــه روزهـــای اول خیلـــی جـــدی 
از  ماه هـــا  گذشـــت  از  بعـــد  امـــروز  نمی شـــد،  گرفتـــه 
ــودش را  ــای خـ ــردم جـ ــی مـ ــد 19، در زندگـ ــور کوویـ حضـ
پیـــدا کـــرده و حـــاال نقـــش خانواده هـــا بایـــد هدفمنـــد 
ــرای  ــد. بـ ــیدن ایـــن روش باشـ ــر رسـ ــه ثمـ ــرو در بـ و پیشـ
بـــه  آمـــوزش،  نـــوع  ایـــن  رونـــد  شـــدن  بهتـــر  هر چـــه 
راهکارهایـــی کـــه در ادامـــه داده می شـــود، فکـــر کنیـــد:
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با مدرسه

خانه ای مدرسه تر از مدرسه
راهکارهایی برای به ثمر رسیدن آموزش مجازی 

  زهرا حسینی



 کارنامـــه:کارنامـــه: باز خـــورد  دهـــی آمـــوزش از راه دور، ممکـــن اســـت از 
طـــرف مدرســـه انجـــام شـــود، ولـــی اجـــرای آن در خانـــه بـــا توجـــه بـــه 
ــان دهندۀ  ــوز، نشـ ــدۀ شـــخص دانش آمـ ــف شـ ــای تعریـ مالک هـ
کـــودک را تشـــویق  کـــه می توانـــد  پیشـــرفت رونـــد آمـــوزش اســـت 
ـــا هـــر  کارنامـــه دادن، مقطـــع زمانـــی ماهانـــه، دو هفتـــه ی کنـــد. در 
هفتـــه یـــک بـــار را در نظـــر بگیریـــد و معیارهایـــی مثـــل نظـــم, عالقـــه 
و نـــوآوری در انجـــام تکالیـــف را مـــد نظـــر قـــرار دهیـــد. بیشـــتر روی 
کـــه ممکـــن اســـت معلـــم از راه دور نتوانـــد  کنیـــد  مســـائلی تمرکـــز 

آن هـــا را تشـــخیص دهـــد.

اخالقـــی  و  درســـی  وضعیـــت  گـــر  ا تنبیـــه:  و  تنبیـــه:تشـــویق  و  تشـــویق   
دانش آمـــوز بـــرای شـــما رضایت بخـــش اســـت، جایـــزه ای بـــرای 
کـــه دانش آمـــوز  تشـــویق او در نظـــر بگیریـــد، امـــا از یـــاد نبریـــد 
کـــه انجـــام شـــده، فراتـــر  کاری  را شـــرطی نکنـــد یـــا جایـــزه از حـــد 
گـــر از فرزنـــد خـــود ناراضـــی هســـتید و احســـاس  نباشـــد؛ در مقابـــل ا
تنبیه هایـــی  اســـت،  مانـــده  جـــا  آموزشـــی  رونـــد  از  می کنیـــد 
متناســـب بـــا شـــرایط او در نظـــر بگیریـــد؛ مثـــل محرومیـــت از دیـــدن 
کـــه  کامپیوتـــری یـــا هـــر چیـــز دیگـــری  تلویزیـــون یـــا بازی هـــای 
می توانـــد بـــه عنـــوان تنبیـــه صحیـــح مـــورد اســـتفاده قـــرار 

گیـــرد.

از  اســـتفاده  کمک آموزشـــی:  کمک آموزشـــی:کتاب هـــای  کتاب هـــای   
کمک آموزشـــی آزمـــون محـــور، بـــه رونـــد  کتاب هـــای 
ــایانی می کنـــد.  کمـــک شـ ــوز  ــر یادگیـــری دانش آمـ بهتـ
اســـتفاده از ایـــن نـــوع منابـــع بـــرای درک بهتـــر مطالـــب و 
نیـــز ســـنجش میـــزان یادگیـــری مناســـب خواهـــد بـــود، 
امـــا در اســـتفاده از آن هـــا بایـــد بـــه ایـــن نکتـــه توجـــه 
کـــه زمـــان حـــل تمرینـــات بایـــد متناســـب بـــا  داشـــت 
ـــاالی  ـــم ب ـــا حج ـــد ت ـــوز باش ـــت دانش آم ـــه و دق حوصل

تکالیـــف، باعـــث دل زدگـــی نشـــود.

 ورزش را فرامـــوش نکنیـــم:ورزش را فرامـــوش نکنیـــم: توجـــه بـــه حـــرکات 
ورزشـــی بـــه عنـــوان یکـــی از دروس تعریف شـــده در 
نظـــام آموزشـــی را در درجـــۀ اهمیـــت باالیـــی قـــرار دهیـــد. 
بـــا خالقیـــت خـــود ورزش هایـــی را کـــه متناســـب بـــا محیط 
ـــد  ـــد خـــود بخواهی گرفتـــه و از فرزن ـــه هســـتند، در نظـــر  خان
آن هـــا را انجـــام دهـــد. همراهـــی خانـــواده می توانـــد ذوق 

ـــد. کن ـــدان  ـــی را دوچن ـــرکات ورزش ـــرای ح اج

 انجـــام دادن عملـــی تکالیـــف:انجـــام دادن عملـــی تکالیـــف: برخـــی از تکالیـــف مثـــل 
علـــوم یـــا مطالعـــات اجتماعـــی، نیـــاز بـــه انجـــام امـــور عملـــی دارنـــد 
کننـــد. بـــه همیـــن  کامـــل  تـــا مســـیر یادگیـــری و تثبیـــت مفاهیـــم را 

کـــه دور  از آن هایـــی  از ابتدایی تریـــن وســـایل، حتـــی  جهـــت 
کمـــک بگیریـــد و تـــا حـــد ممکـــن از ایـــن طریـــق  ریختنـــی هســـتند، 
کـــه شـــاید  کارهایـــی  کنیـــد.  کمـــک  بـــه یادگیـــری بهتـــر دانش آمـــوز 
ـــب تئـــوری خالصـــه  کمبـــود وقـــت، در مطال ـــه دلیـــل  در مدرســـه ب
گرفـــت  کمـــک  ـــوان از آن هـــا  ـــی می ت کنون ـــا در شـــرایط  می شـــد، ام

کنـــد. و دانش آمـــوز لـــذت ایـــن نـــوع آمـــوزش را هـــم تجربـــه 

 ارتبـــاط بـــا هم کالســـی ها:ارتبـــاط بـــا هم کالســـی ها: اســـتفاده از فضـــای مجـــازی 
گروه هـــای هم کالســـی دانش آمـــوز، می توانـــد  بـــرای تشـــکیل 
کنـــد. بـــا مدیریـــت  کمـــک  بـــه ایجـــاد انگیـــزه و حـــس رقابـــت در او 
کارهـــای خالقانـــه و نوآوری هـــای آموزشـــی در ایـــام  خودتـــان 
ـــا ضمـــن بهره گیـــری از ایده هـــای  ـــد ت ک بگذاری ـــه اشـــترا ـــا را ب کرون
کنیـــد. کارهـــای بهتـــر  دیگـــران، دانش آمـــوز را ترغیـــب بـــه انجـــام 

کـــه موضـــوع  کـــودک، هـــرروز آیاتـــی را  همچنیـــن بـــه تناســـب ســـن 
آن هـــا یـــاری خداونـــد و ثمـــرات صبـــر اســـت،  بـــرای او بخوانیـــد یـــا 
گـــر تصـــور  ـــا ا ترجمـــۀ فارســـی آیـــات را بـــه دیـــوار اتـــاق بچســـبانید ت
ترســـناکی از وضعیـــت موجـــود دارد یـــا نقـــش تیـــره ای بـــر ذهنـــش 
حاکـــم شـــده اســـت، برطـــرف شـــود. اســـتفاده از خاطـــرات شـــهدای 
ــد  ــا می بردنـ ــه جبهه هـ ــود را بـ ــای خـ کتاب هـ ــه  کـ ــوزی  دانش آمـ
و فقـــط بـــرای امتحانـــات بـــه شهرهایشـــان برمی گشـــتند هـــم 
وضعیـــت  درک  بـــرای  باشـــد  مشـــابهی  مثال هـــای  می توانـــد 
کـــه در ادوار مختلـــف،  کنـــد  موجـــود تـــا دانش آمـــوز بتوانـــد درک 

کرده انـــد. اتفاقـــات مشـــابهی رخ داده و مـــردم از آن عبـــور 
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خود  خالقیت  با 
ورزش هایی را که 
مــــتــــنــــاســــب بــا 
ــه  ــانـ مـــحـــیـــط خـ
نظر  در  هستند، 
گرفته و از کودک 
خــــود بــخــواهــیــد 
انــجــام  را  ــا  ــ آن هـ
ــد. هــمــراهــی  دهــ
خانواده می تواند 
اجـــــــــرای  ذوق 
حرکات ورزشی را 
کند دوچــــنــــدان 




