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این روزها کشور ما با مشکالت مضاعفی 

ترین این مشکالت شیوع گریبان است. از مهمبهدست

 کروناست. این شرایط، بسیاری از ابعاد زندگی

اجتماعی ما را تحت تأثیر خود قرار داده است. مدرسه 

هاست. مدارس و کارکرد مدرسه ازجمله این

شده های کالسی تعطیلآموزش ،شده استتعطیل

های زیادی را برای عموم این وضعیت نگرانی و است

ویژه برانگیخته است. باوجوداین ها بهمردم و خانواده

برای مقابله با آثار  تقدیریدر سطح ملی اقدامات قابل

تعطیلی مدارس صورت گرفته است. در سطوح 

 یو نهادها مؤسسات تر ازجمله مدرسه و معلمپایین

تقدیری در حال انجام هم نیز اقدامات قابل یردولتیغ

کل تعطیل بینیم که آموزش و یادگیری بهاست. می

 نشده است.

های زیادی که در طول معلمان ما باوجود نامرادی

ای اند، نشان دادند که بسیار حرفهسالیان دیده

ای بودن سطح تخصص هستند. مراد من از حرفه

ای نیست بلکه در اینجا سطح تعهد و مسئولیت حرفه

 هاآنهای اخالق معلمی است. و پای بندی به ارزش

گون تالش های گونااین روزها متعهدانه به روش

تا خأل تعطیلی مدارس را تا حد ممکن  کنندمی

نشده بینیجبران کنند. ازآنجاکه این شرایط پیش

 نیست. چنانآنبود، آمادگی برای مقابله با این چالش 

مناسب مانند  چنانآن یهارساختیز متأسفانه

آموزشی کالس درس  یهاپلتفرم، پرسرعتاینترنت 

برای این مواقع در  صالحمجازی توسط مراجع ذی

های در این وضعیت خالقیتکشور فراهم نشده است. 

معلمان راهگشای مواجهه با این تعطیالت طوالنی 

 است.

 
در  کهتربیتی  و ارزشِ که ماهیت دانیممیخوب 

در ارتباط و تعامل  دهدمیمدرسه و کالس درس رخ 

ارزش تجارب  .است و چهره به چهره رو در رو

نهفته  اشیژگیوو کالسی در این  یامدرسهیادگیری 

است. آسیب اصلی تعطیالت مدارس در حذف شرایط 

تعاملی بین دانش آموزان و معلم و بین خود دانش 

 رسدیمکه به نظر  آموزان است. در شرایط کنونی

تعطیلی مدارس،  آثارراهبردهای مقابله با  نیترمهم

د بای؛ ی از ظرفیت فضای مجازی استریگبهره

ای باشد که مشکل گونهگیری از این فضا بهبهره

 فقدان تعامل را اندکی کاهش دهد.

در طراحی آموزشی و  یاگونهبهفضای مجازی باید 

قرار گیرد که  مورداستفاده هادرستدوین طرح 

 آموزانو دانشبیشترین فرصت تعامل را فراهم کند 

به همین دلیل را از حالت انفعال خارج سازد. 

از  نیآفالآموزشی  هایبستهآموزشی و  ونیزیتلو

 .روندمیراهکار به شمار  ترینضعیفتعامل  منظر

 وارهطرحدر این یادداشت کوتاه تالش شده است 

و  بندیصورتبرای این منظور  یاددهی یادگیری

که با استفاده  پیشنهادی وارهطرحاین  .پیشنهاد شود

 هارسانپیاماز امکانات شبکه اجتماعی در 

و جریان تواند حدی از تعامل می ،اجراستقابل

زیرا ؛ بین دانش آموزان و معلم ایجاد نماید رابازخورد 

عنصر اصلی یادگیری جمعی که گفته شد،  گونههمان
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دهد، همین تعامل و روابط که در کالس درس رخ می

یاددهی یادگیری کامالً  وارهطرحاین  است.

در دروس مختلف و  تواندمیو  بوده ریپذانعطاف

 قرار گیرد. مورداستفادهمختلف  هایپایه

 
در این شرایط برای  راهکار پیشنهادیید که این ما

های همکاران پرتالشم بخشی به تالشهدایت و نظم

وبیش این مفید افتد. گرچه اطمینان دارم کم

ها در جریان است و توسط همکاران در سطح فعالیت

شود. تنها ارزش این نوشتار می کشور دنبال

وری است که حداقل آشایان یاداست.  بخشینظم

برای اجرای این الگو برای طراحی درس  ازیموردن

برای اجرای و . هاسترسانامیپایجاد یک گروه در 

 شش با یادگیری یک واحد درسی پیاده کردن نقشه

ضمناً این طرحواره در هر  زیر مناسب است. گام 

شرایط دیگری که معلمان به آن نیاز داشته باشند 

 دارد. قابلیت اجرایی 

 

 .......................................................نخست گام

 یادگیری هایواحد ی ازیک مشخص کردن تعیین و 

، پیشنهاد و ارائه منابع و محتوای کتاب درسی

 ها،فیلم، هامتنتواند . این منابع میآنمتناسب با 

ها و فیگ ،اسالیدها صوتی و تصویری، یهالیفا

نقشه اولیه  باشند. با هدف درس افزارهای متناسبنرم

در  .شودمیکشیده  موردنیازیادگیری  هایفعالیت

 ةبستاین گام درواقع معلم اقدام به تولید یک 

دانش  ،محتوای بستهتا طبق  کند.می یفعالیت

بسته  یادگیری شوند. یهاتیفعال ریدرگآموزان 

 تواندیم یسادگبهنیست.  یادهیچیپفعالیت چیز 

باشد  پیچیده چنداننهشامل چند فعالیت یادگیری 

 مثالً:

 گوش دادن به فایل صوتی، 

 خالصه کردن درس،

 کشیدن یک نقشه مفهومی از درس،

 بلند خواندن یک متن،

 طرح چند پرسش از درس،

 ،شپاسخ به چند پرس

 ،مسئلهحل یک 

 رسم شکل و نمودار

 و... 

در این گام همچنین هدف یادگیری واحد درسی هم 

 شود.برای همه دانش آموزان به اشتراک گذاشته می

 .پیشنهادی انجام شود هایفعالیتتا آگاهانه 

 
 

 ............................................................دوم گام

 بسته فعالیترسانی و در اختیار قرار دادن اطالع 

 هایفعالیتانجام آموزان در منزل با است تا دانش

شده درگیر شدن با آن محتوای مشخصپیشنهادی و 

 های اولیه یادگیری را بردارند.گام
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 ............................................................سوم گام

 بازشدهبسته فعالیت توسط دانش آموزان در منزل  

دانش . گیردمیانجام  شدههای خواستهفعالیتو 

 با کمک والدین لزوم در صورت مرحلهآموزان در این 

البته روشن  کنندمیو اجرا  بستة فعالیت را عملیاتی

تواند چنین میآموزان هماست که در این گام دانش

های تلویزیون آموزشی و سایر منابع از برنامه

، بهره اردارندیاختکه در  آموزشیدرسی و کمککمک

. این به امکانات موجود در منزل و توانایی ببرند

 والدین نیز بستگی دارد.

 

 ........................................................چهارم گام

معلم از  آمده بسته فعالیت که در گونههمان 

 هایفعالیتبعد از انجام خواهد که آموزان میدانش

درک و فهم خود را از درس و محتوای پیشنهادی 

که با  کالس مجازی() یمجاز گروهشده در مشخص

مدیریت معلم ایجادشده است به اشتراک بگذارند. 

 ازآموز این گام در وهله اول نوعی یادگیری دانش

شود. در این مرحله معلم آموز محسوب میدانش

تواند فرصت همسال سنجی هم فراهم آورد تا اگر می

و نظری نسبت به درک و فهم نقد  دانش آموزان

مطالعه نظرات و  د.همدیگر از محتوا دارند بیان کنن

به معلم کمک  دانش آموزان در گروه هایبندیجمع

و  هافهمآموزان )کند تا از کیفیت یادگیری دانشمی

بر اساس این اطالعاتی کسب کند.  (ی آنانهابدفهمی

درک و فهم از وضعیت یادگیری دانش آموزان، ممکن 

است معلم برای دادن چند فعالیت یادگیری مکمل 

زمان این نشست لزوماً نباید در یک کند.نیز فکر 

تواند در آموزان میمشخص صورت گیرد. بلکه دانش

 بههای خود را هر زمان مناسب خودشان یادگیری

 بگذارند تا دیگران ببیند و در صورت لزوم نظر بدهند.

مشخص صورت  زمانیکاگر این نشست در  تردیدبی

این گام  خواهد بود. تراثربخشو  سودمندترگیرد 

 ماهیت ارزشیابی تکوینی نیز دارد.

 

 ...........................................................پنجمگام 

آموزان به آمده از بررسی آنچه دانشدستتصویر به 

معلم قرار  مورداستفادهدر این گام  انداشتراک گذاشته

 یمجازهای تواند با ایجاد نشستمعلم می. گیردمی

حتی امکان همه  مشخص که یزماندر ) در گروه

وفصل فرصت را به حل در گروه حضورداشته باشند(

مشکالت یادگیری و پاسخگویی به مسائل 

آموزان اختصاص دهد. در این مرحله یادگیری دانش

تعمیق به دلیل ایجاد نوعی تعامل، دانش آموزان 

ائه تواند به ارچنین معلم مییابد. در این گام هممی

ترمیمی و  ،تمرینی فعالیت یادگیری مکمل از نوع

نماید. اقدام گروهی یا فردی  صورتبه بسط دهنده،

 نماید.این تکالیف نیز به تعمیق یادگیری کمک می

بازه زمانی  ،این تکالیفاجرای  ةنتیجبرای دریافت 

به معلم برسانند.آنها را تا دانش آموزان  شدهمشخص  

 

 ...............................م..........................ششگام 

. این های یادگیری استبررسی تکالیف و فعالیت

تواند معلم می .شودمیبررسی توسط معلم  هافعالیت

صورت فردی یا گروهی اقدام برای بازخورد دادن به

 ،شدهانجامهای یادگیری فعالیتتواند میمعلم  نماید.

ده تا بعدها شواهدی برای ارزشیابی نمو ذخیره

متوسطه که  ةویژه دورآموزان باشد. بهعملکرد دانش

مستمر هستند. این شواهد  ةمعلمان نیازمند نمر
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گذاری تکوینی یا مستمر تواند منبعی برای نمرهمی

کار ةپوش عملکرد دانش آموزان در درواقع باشد.

 .شوندمیذخیره و مدیریت الکترونیکی 

 
 

به نمایش گذاشته  اجمالبهفوق شش گام بحث شده را ة نگار

هایی ربی تردی هنر معلمی در این است که چنین راهکااست. 

را با موقعیت کاری خود متناسب نموده و از آن استفاده 

مفید یادداشت کوتاه برای معلمان عزیز امید است این . کندمی

رسا، خانم پُ که از دانممیاخالق بر خود  حکمبهدر پایان  افتد.

، خانم عضایی)از از استان فارس() فاضلیخانم جاماسبی، خانم 

 یعلمئتیهعضو  ) یدینوی دکتر آقاو  استان اصفهان(

که با ارائه نظرات  ( وپرورشآموزشپژوهشگاه مطالعات 

من بودند تشکر  گریاریخودشان در اصالح و تنقیح این متن 

 کنم.

 

علمی پژوهشگاه هیئتدکتر محمد حسنی: عضو 

 وپرورشمطالعات آموزش

 
 

 

 

نتخاب واحد یادگیری و ا
مواد سمعی و بصری 

مناسب

اطالع رسانی و هماهنگی 
با دانش آموزان و والدین

انجام فعالیت های مورد 
نظر معلم در خانه توسط 

دانش آموزان 

درگیری واستفاده از منابع
و به اشتراک کذاری 

یادگیری ها 

برگزاری نشست مجازی 
درگروه 

بررسی تکالیف و 
بازخورد  به دانش آموزان


