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مرکز 1موقتی اطالعات و ابزارهایی برای کمک
به مدرسین در طول دوران [شیوع] ویروس
کرونا

برای مشاهده بهروزترین اطالعات در اینباره و
فهرست زبانهای موجود،
به سایت  g.co/teachfromhomeسر بزنید.
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تدریس در خانه
درسدادن از خانــه مشــخصا بــه رویکــرد متفاوتــی بــا تدریــس
در مدرســه نیــاز خواهــد داشــت .مــا مرکــز (هــاب) موقتــی از
اطالعــات و ابــزار فراهــم کردهایــم تــا بــه معلمهــا در طــول
بحــران ویــروس کرونــا کمــک کــرده باشــیم.
بــرای امتحانکــردن هــر کــدام از پیشــنهادات ارائهشــده ،بــا
حســاب آموزشــی خــود در  G suiteوارد شــوید .اگــر تــا بــه
حــال حســابی نداشــتهاید ،مدرســه یــا واحــد آموزشــی شــما
میتوانــد از اینجــا ثبتنــام کنــد.
هــر از چندگاهــی بــه حســاب خــود ســر بزنیــد .مــا دادههــا
را افزایــش خواهیــم داد چراکــه کار روی ایــن پــروژه را ادامــه
میدهیــم و بــه بازخوردهــای دریافتــی از ســوی شــما گــوش
میکنیــم .

تمهیدات

مشارکت

 .۱محل کار شما در خانه
 .۲یک«کالس» بسازید و دانشآموزان را به آن دعوت کنید.
 .۳یک تماس تصویری ترتیب بدهید( .از طریق اپ)Meet
 .۴پهنای باند را کم کنید .سرعت بارگذاری را تقسیم کنید.

 .۱استفاده از ‘’Jamboard
 .۲پرسش و پاسخ در اسالیدها
 .۳همکاری

برای تدریس آماده شوید
 .۱برای دانشآموزان یک ارائه 1آماده کنید.
 .۲یک آزمون آنالین طراحی کنید.
 .۳در ‘ ’Classroomتکالیف دانشآموزان را مشخص کنید.

تدریس کنید
 .۱به تماس تصویری بپیوندید.
 .۲صفحه نمایش خود را نشان دهید.
 .۳فهم و دریافت دانشآموزان را بررسی کنید.
Presentation .1

دسرتیس برای همه
 .۱قابلیــت اضافهکــردن توضیحــات بهصــورت نوشــتاری در تمــاس
تصویــری
 .۲قابلیت تایپ با صدا در Docs

پشتیباین از دانشآموزان
 .۱از کالس درس ‘ ’Classroomبرای معاشرت استفاده کنید.
 .۲زمانی برای قرار مالقات با دانشآموزان خود معین کنید.

تمهیدات
1.محل کار خود در خانه را انتخاب کنید.

2 .یک «کالس» بسازید و دانشآموزان را به آن دعوت کنید.
3 .یک تماس تصویری ترتیب بدهید( .از طریق)Meet

4 .پهنای باند را کم کنید .سرعت بارگذاری را تقسیم کنید.

محل کار شما در خانه

1 .محلی با قابلیت اتصال قوی به  WiFiپیدا کنید.
2 .از وجود نور طبیعی کافی در آن محل مطمئن شوید.

3 .هنــگام ارائــه بــا اســتفاده از دوربیــن دســتگاه ( ،)webcamاز
پسزمینــهای خالــی و بــدون طــرح شــلوغ اســتفاده کنیــد.

محل کار دانشآموزان خود را نیز در نظر داشته باشید.
همه خانوارها به یک میزان ،به تکنولوژی دسترسی ندارند.

یک «کالس» بسازید و
دانشآموزان را به آن دعوت کنید
.

 1بــه  classroom.google.comبرویــد و کلیــد  +را بــرای افــزودن یــک کالس
بفشــارید( .اطالعــات بیشــتر)

2 .در قســمت  ،people selectionدانشآمــوزان کالس خــود را دعــوت کنیــد.
(اطالعــات بیشــتر)
3 .مشــخص کنیــد کــه دانشآمــوزان میتواننــد در جریــان کالس اظهــار نظــر کننــد
یــا نــه( .اطالعــات بیشــتر)

یک تماس تصویری ترتیب بدهید
(از طریق)Meet
.

 1به  meet.google.comبروید و یک جلسه جدید را شروع کنید.

2 .از نوار آدرس لینک ( )URLرا کپی کنید.
3 .در کالس درس ،روی  Createکلیــک کنیــد ،یــک  Materialاضافــه کنیــد و لینــک
را آنجــا جایگــذاری کنیــد تــا دانشآمــوزان بتواننــد هــر زمانــی کــه شــما درســی
بــرای ارائــه داریــد ،بــه تمــاس تصویــری ملحــق شــوند( .اطالعــات بیشــتر)

دانشآموزانــی کــه در خانــه بــه رایانــه دسترســی ندارنــد ،همچنــان میتواننــد
از طریق اپ موبایل  Meetبه کالس بپیوندند.

پهنای باند را کم کنید .سرعت
بارگذاری را تقسیم کنید.
.

1محــدود کــردن پهنــای بانــد میتوانــد مفیــد باشــد .مســئول  ITشــما میتوانــد
بهســرعت ایــن کار را در  Google Admin consoleانجــام دهــد.

2 .میتوانیــد از پخــش زنــده ( )Livestreamبهعنــوان جایگزیــن اســتفاده کنیــد.
بــرای آنکــه فضــای کالس خشــک نباشــد از اســایدهای پرســش و پاســخ (Slides
 )Q&Aاســتفاده کنیــد .یــا میتوانیــد یــک جلســه تدریــس را از پیــش ضبــط کــرده و
ســپس [در زمــان دلخــواه] آن را منتشــر کنیــد.
3 .دوربین خود را خاموش کنید و پروفایل خود را نمایش دهید!
بــا مســئول  ITخــود بررســی کنیــد کــه همــه دانشآمــوزان حســاب کاربــری
مخصوصبهخــود در  G suiteداشــته باشــند .هیــچ حســابی نبایــد بهنحــو
اشــتراکی اســتفاده شــود.

برای تدریس آماده شوید
 1.برای دانشآموزان یک ارائه آماده کنید.
2 .یک آزمون آنالین طراحی کنید.

3 .در ‘ ’Classroomتکالیف دانشآموزان را مشخص کنید.

برای دانشآموزان یک ارائه آماده
کنید
.

1اینجــا کلیــک کنیــد تــا بــا اســتفاده از گوگلاســایدز ،ارائــه جدیــدی بســازید.
(اطالعــات بیشــتر)

2 .وقفههای مناسب را برای مباحثه و پرسش و پاسخ ،مشخص کنید.
3 .در جــای مناســب [هنــگام ســاخت ارائــه] بــا اســتفاده از منــوی  ،insertمیتوانیــد
تصاویــر و ویدئوهــای مفیــد اضافــه کنیــد.

یک آزمون آنالین طرایح کنید

.

1بــه  forms.google.comبرویــد و یــک فــرم تــازه بســازید یــا از قالبهــای موجــود
اســتفاده کنیــد (اطالعــات بیشــتر).

2 .فــرم اولیــه خــود را یــه یــک آزمونــک تبدیــل کنیــد ،پاســخ درســت را مشــخص کنیــد
و بــارم نمــره را تعییــن کنیــد (اطالعــات بیشــتر).
3 .فرم خود را بررسی و تکمیل کنید.
4 .با صفحه پاسخنامهها آشنا بشوید.

در ‘ ’Classroomتکالیف
دانشآموزان را مشخص کنید
.

1از نوار باالی کالس خود به بخش کار کالسی ( )Classworkبروید.

2 .یک تکلیف طراحی کنید و جزئیات الزم را تکمیل کنید.
3 .هــر فایلــی کــه میخواهیــد دانشآمــوزان بــه آن دسترســی داشــته باشــند
(مثــل کاربرگهــا یــا ارائــه) را ضمیمــه کنیــد و تصمیــم بگیریــد کــه دسترســی
دانشآمــوزان بــه چــه صــورت باشــد؛ فقــط بتواننــد مشــاهده کننــد یــا اینکــه هــر
کــدام یــک کپــی از آن داشــته باشــند( .اطالعــات بیشــتر)
[ 4 .اختیــاری] تاریــخ و ســاعتی بهعنــوان موعــد تحویــل تکالیــف مشــخص کنیــد تــا
در تقویــم گــوگل ( )Google Calenderدانشآموزانتــان ظاهــر شــود.

تدریس کنید
1.به تماس تصویری بپیوندید.

2 .صفحه نمایش خود را به اشتراک بگذارید.

3 .فهم و دریافت دانشآموزان را بررسی کنید.

به تماس تصویری بپیوندید
.

 1از نــام کاربــری خــود ( )meeting IDبــرای اتصــال بــه جلســه گــوگل میــت
( )Google Meetاســتفاده کنیــد (یــا روی لینــک در نــوار مربــوط بــه محتــوای
کالس( )Classroom materialsخــود کلیــک کنیــد( ).اطالعــات بیشــتر)

2 .شــما میتوانیــد پیــش از پیوســتن بــه تمــاس تصویــری ،تصویــر خــود را بررســی
کنیــد و دوربیــن یــا میکروفــون خــود را خامــوش کنیــد.
3 .اگــر مایلیــد میتوانیــد کالس را از طریــق منــوی تنظیمــات اضافــه ()more option
ضبــط کنیــد( .اطالعات بیشــتر)
دوربیــن شــما مقــدار زیــادی حجــم مصــرف میکنــد .توجــه داشــته باشــید
کــه از کالس بخواهیــد کــه دوربینهــای خــود را خامــوش کننــد تــا همهچیــز
ش بــرود.
بهراحتــی پیــ 

صفحه نمایش خود را به اشرتاک
بگذارید
.

1بــا اســتفاده از گزینــة ‹ ›Present Nowدر  Meetصفحــه نمایــش خــود را (بــه
عنــوان مثــال هنــگام اســتفاده از گــوگل اســایدز) بــه اشــتراک بگذاریــد( .اطالعــات
بیشــتر)

2 .صفحه یا برگه1ای که میخواهید نمایش بدهید را انتخاب کنید.
 3 .ممکــن اســت بــرای شــما مفیــد باشــد کــه همزمــان بــا دســتگاه دیگــری مثــل تلفــن
همــراه یــا تبلــت خــود بــه  Google Meetمتصــل شــوید تــا بتوانیــد ضمــن ارائــه
خــود ،دانشآمــوزان را ببینیــد و بــا آنهــا گفتوگــو کنیــد.
4 .در حالــت ارائــه از نشــانگر لیــزری بــرای نشــاندادن و برجســتهکردن برخــی
مطالــب در اســاید ،اســتفاده کنیــد.
tab. 1

فهم و دریافت دانشآموزان را
برریس کنید
.

 1بــه خاطــر داشــته باشــید کــه زمانــی را بــرای رســیدگی بــه دانشآمــوزان خــود و
وقفــه بــرای پرســش در نظــر بگیریــد.

2 .از قابلیــت چــت در  Meetبــرای طــرح پرســش ،بــدون قطــع کــردن جریــان کالس
اســتفاده کنیــد.
3 .از فرمهــای گــوگل بــرای بررســی ســریع و آســان میــزان فهــم و دریافــت
[دانشآمــوزان] کالس اســتفاده کنیــد.

مشارکت کنید
1.استفاده از ‹›Jamboard

2 .پرسشوپاسخ در اسالیدها
3 .همکاری و مشارکت

استفاده از ‘’Jamboard
 Jamboardیک تختهسفید آنالین است که به شما اجازه میدهد تا بهصورت
همزمان و زنده در کالس مشارکت داشته باشید.

.

1یک  Jamboardجدید در  jamboard.google.comبسازید( .اطالعات بیشتر)

2 .محتــوای مــد نظــر خــود ماننــد تصاویــر و مطالــب را ضمیمــه کنیــد.
(اطالعــات

بیشــتر)

3 .تختــه خــود را از طریــق ‘ ’Classroomگــوگل بــه اشــتراک بگذاریــد.
(اطالعــات

بیشــتر)

پرسش و پاسخ در گوگل اسالیدز

.

د پرسشوپاســخ
1دانشآمــوزان میتواننــد در طــول ارائــه شــما بــا اســتفاده از اســای ِ
( )Q&Aســواالت خود را از شــما بپرســند( .اطالعات بیشــتر)

2 .آنهــا میتواننــد ســوالهای دیگــر دانشآمــوزان را هــم ببیننــد و بــه پرسـشهایی
کــه میپســندند امتیــاز بدهنــد.
3 .شما میتوانید از طریق تنظیمات مخاطبین ،پرسشها را نمایش دهید.

همکاری و مشارکت
تمــام برنامههــای ویرایشگــر گوگلدرایــو ( docs, sheets, slides.و غیــره) قابلیــت
مشــارکت زنــده را بــرای حداکثــر  ۱۰۰کاربــر بهصــورت همزمــان ،دارنــد.
.

1دانشآمــوزان میتواننــد فایلهــای خــود را طراحــی کننــد و آنهــا را بــا معلــم
و همکالســیهای خــود بــه اشــتراک بگذارنــد کــه بــرای کار گروهــی بســیار خــوب
اســت( .اطالعــات بیشــتر)

2 .از قســمت تاریخچــه نســخه ( ،)version historyبــرای پیگیــری ســریع تغییــرات
ایجادشــده توســط هــر فــرد ،اســتفاده کنیــد( .اطالعــات بیشــتر)
3 .نظــر خــود را بنویســید تــا بتوانیــد بیدرنــگ بازخــورد را نشــان دهیــد و توصیههــای
خــود را از راه دور بــرای هــم بفرســتید( .اطالعات بیشــتر)

دسرتیس برای همه
1.قابلیت اضافهکردن توضیحات بهصورت نوشتاری در تماس تصویری
2 .قابلیت تایپ با صدا در Docs

قابلیت اضافهکردن توضیحات
بهصورت نوشتاری در تماس
تصویری
قابلیــت  captionsکــه متــن مکالمــه را نشــان
هــر کاربــر در  Google Meetمیتوانــد
ِ
میدهــد ،فعــال کنــد( . 1اطالعــات بیشــتر)

 .1این قابلیت در حال حاضر تنها برای زبان انگلیسی میسر است.

قابلیت تایپ با صدا در Docs

.

1د .بــه منــوی تنظیمــات  Tools > Voice typingبرویــد تــا قابلیــت تایــپ بــا صــدا را
در  Google Docsفعــال کنیــد.

 .۲2 .شــما میتوانیــد بــرای نوشــتن عالئــم نگارشــی مثــل ویرگــول یــا رفتــن بــه ســطر
جدیــد نیــز ،ایــن عالئــم را بــر زبــان بیاوریــد( .اطالعــات بیشــتر)

پشتیباین از دانشآموزان
1.از کالس درس ( )classroomبرای معاشرت استفاده کنید.

2 .زمانی برای مالقاتهای تکنفره با دانشآموزان خود تعیین کنید.

از کالس درس برای معاشرت
استفاده کنید
.

 .1دربــاره اینکــه دانشآمــوزان بتواننــد در جریــان کالس  ،چیــزی بنویســند یــا
نظــرات خــود را ارســال کننــد ،تصمیــم بگیریــد( .اطالعــات بیشــتر)

 .۲2 .بهروزرســانیها و رأیگیریهــای معمــول را ارســال کنیــد تــا بتوانیــد مکالمــه را
بعــد از اتمــام زمــان کالس هــم ادامــه دهیــد.
[ .۳3 .اختیــاری] اگــر تعــداد نوتیفیکیشــنهایی کــه دریافــت میکنیــد زیــاد اســت،
تنظیمــات مربــوط بــه اطالعرســانی ایمیلــی را بــه شــکل دلخــواه خــود تغییــر
دهیــد( .اطالعــات بیشــتر)

زماین برای مالقاتهای تکنفره با
دانشآموزان خود تعیین کنید
.

 1بــه تقویــم گــوگل ( )Google Calenderبرویــد و روی  Create+کلیــک کنیــد و
‹ ›Appointment slotsرا انتخــاب کنیــد.

ـرار قابــل رزرو پیشــنهاد بدهیــد را انتخــاب کنیــد
2 .زمانهایــی کــه میخواهیــد بــرای قـ ِ
و تعییــن کنیــد مــدت زمــان قــرار چقــدر بایــد باشــد و روی گزینــه ذخیــره ()save

را کلیــک کنیــد .شــما میتوانیــد قــرار مالقاتهــای متعــدد و تکرارشــوندهای را
اضافــه کنیــد( .اطالعــات بیشــتر)
3 .روی قــرار مالقــات کلیــک کنیــد و گزینــه ‘Go to appointment page for this
 ’calendarرا انتخــاب کنیــد .لینــک را کپــی کنیــد و از طریــق Google Classroom
و یــا ایمیــل بــه دســت دانشآمــوزان خــود برســانید.

ادامه دارد…
اطالعــات موجــود در اینجــا بــه هیجوجــه کامــل نیســتند.
بهمحــض دریافــت بازخــورد از مدرســان و شــرکتکنندگان،
فهرســت را ادامــه خواهیــم داد و ابزارهــای تــازهای را بــه منظــور
آزمــون و کمــک بــرای راحتترکــردن ایــن شــرایط ،کشــف و
طراحــی خواهیــم کــرد.

اطالعات تماس:
@baztabschool
@baztabschool
ایمیلinfo@baztabschool.ir :
وبسایتbaztabschool.ir :

