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راهبردهایی برای 
مشارکتی شدن آموزش مجازی

نویسندگان:  سبا حاج جعفر، زهرا نقشبند
در آمــوزش تعاملــی دانش آمــوزان نقــش فعــال در فرآینــد آموختــن دارنــد و دریافت کننــده  منفعــل دانــش نیســتند. راه هــای زیــادی 
بــرای درگیرکــردن دانش آمــوز در فرآینــد آمــوزش وجــود دارد کــه اغلــب یــا از طریــق تعامــل دانش آمــوزان بــا یکدیگــر، یــا از طریــق 
ــای  ــع و چالش ه ــه موان ــت ک ــی اس ــود. بدیه ــن می ش ــوای درس ممک ــا محت ــوز ب ــل دانش آم ــا تعام ــم و ی ــوز و معل ــل دانش آم تعام
بســیاری در برابــر اجــرای یــک کالس تعاملــی در آمــوزش مجــازی وجــود دارد. بســیاری از ایــن موانــع را بایــد پذیرفــت و ســطح انتظــار 

حجــم  و  آمــوزش  بــرای ازکیفیــت  را  درســی  محتــوای 
دانش آمــوز  بیشــتر  نظــر آرامــش  در  پایین تــر  معلــم  و 

گرفت.
ــادی بــا ایــن وجــود راه هایــی هســت  ــد زی ــا ح ــد ت ــه می توان ک
ــاال  ــازی را ب ــوزش مج ــت آم دانش آمــوزان کیفی حتــی  و  ببــرد 
ــا  ــن خودکف ــد آموخت بــرای را درفرآین کلــی  طــور  بــه  کنــد. 
تعاملــی  کالس  یــک  نیــازی داشــتن  مجــازی  فضــای  در 
امکان هــای  تمــام  تــا  را نیســت  تکنولــوژی  نامحــدود 
ــان یــاد بگیریــم، کافــی اســت تــا  ــان و دانش آموزانم خودم
ــه  ــی را ب ــزار اینترنت ــا دو اب ــک ی و ی باشــیم  بلــد  کامــل  طــور 
تــالش بتوانیــم از آن حداکثــر اســتفاده  اینجــا  در  بکنیــم.  را 
کــه  را  راه هایــی  تــا  ــم کرده ایــم  ــتفاده کرده ای ــان اس خودم
گرفته ایــم،  مطلــوب  نتیجــه   یــا متخصصــاِن ایــن حــوزه و 
بگذاریــم.پیشــنهاد داده انــد، بــا شــما بــه  اشــتراک 

شروع کالس
یــک شــروع خــوب معمــوال می توانــد کالس را تــا پایــان آن بــه خوبــی پیــش ببــرد. پیشــنهاد می کنیــم در ابتــدای کالس آنالیــن، بچه هــا 
را در جریــان رونــد کلــی و هــدف آن جلســه قــرار دهیــد. بــا ایــن کار بــه آن هــا کمــک می کنیــد تــا در صــورت قطــع شــدن اینترنــت یــا 
ــدای کالس در  ــی را در ابت ــل همراه ــر می ــند. اگ ــه نباش ــد کالس بیگان ــا رون ــد و ب ــه کالس برگردن ــی ب ــه راحت ــان ب ــدن حواسش ــرت ش پ
ــای  ــد از راه ه ــل می توان ــن تمای ــت. ای ــتر اس ــند بیش ــته باش ــتری در کالس داش ــهم بیش ــد س ــه بخواهن ــکان اینک ــد، ام ــا برانگیزی بچه ه

مختلفــی ایجــاد شــود. در ادامــه برخــس از آن هــا را بررســی می کنیــم.
- می توانیــد کالس را بــا یــک پرســش یــا مســئله کــه مربــوط بــه زیســت روزمــره بچه هــا باشــد آغــاز کنیــد، پرســش آغازیــن   
ــد:  ــزاره باش ــک گ ــا ی ــت ب ــا موافق ــت ی ــراز مخالف ــد اب ــش می توان ــدارد. پرس ــده ای ن ــش تعیین ش ــان و از پی ــخ یکس ــوال پاس ــوب معم خ

ــروه در  ــر درگ ــک نف ــت ی ــر اس ــن بهت ــر م ــه نظ »ب
تمــام مــوارد تصمیــم بگیــرد تــا اینکــه همــه ی اعضــا در تصمیم گیــری دخیــل باشــند«.  همچنیــن می توانیــد از بچه هــا بخواهیــد تــا 
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هــدف یــک مبحــث یــا فعالیــت را حــدس بزننــد.
- می توانیــد کالس را بــا یــک ویدئــو، یــک موزیــک، یــک داســتان کوتــاه، یــک خاطــره ، سکانســی از یــک فیلــم یــا یــک تصویــر   

ــد. ــاز کنی آغ
- کالس  را می توانیــد بــا یــک نظرســنجی یــا پرسشــنامه آغــاز کنیــد. در ایــن صــورت همزمــان پاســخ های بچه هــا را بــه آن هــا   

بــه پاســخ های هــم نشــان می دهنــد. نشــان دهیــد، قطعــا واکنش هــای جالبــی 
          - همچنیــن کالس را می توانــد بــا یــک بــازی ســاده کــه بتوانــد بــه موضــوع درس شــما متصــل شــود شــروع کنیــد. )نمونه هایــی از 

ــروع کالس( ــرای ش ــکن ب ــای یخ ش بازی ه

راه هایی برای مشارکتی کردن 
فرآیند کالس

       - بــارش فکــری: یــک پرســش طــرح کنیــد و از 
بچه هــا بخواهیــد نظــر خــود را بــه شــکل شــفاهی 
ــید،  ــخ ها را بنویس ــان پاس ــما همزم ــد و ش بگوین
یــا جدولــی در گــوگل داک1 طراحــی کنیــد تــا خــود 
بچه هــا  نظراتشــان را همزمــان مکتــوب کننــد. 
نمونــه ای از جــدول بــارش فکــری در طــول کالس 
بــا شــما بــه اشــتراک گذاشــته شــده اســت: نمونــه 

جــدول بحث کالســی
گوگل اســالید2  بــا  جمعــی:  پاورپوینــت   -      
پاورپوینــت  یــک  کالس  طــول  در  می توانیــد 
ــس  ــرای هرک ــد ب ــد. می توانی ــت کنی ــی درس جمع
ــدت  ــا در م ــد ت ــن کنی ــوال تعیی ــوع و س ــک موض ی
ــد  ــد کن ــات تولی ــوا و اطالع ــرای آن محت ــدود ب مح
و یــک اســالید بســازد.  ســوال می توانــد در پایــان 
ــد  ــا بخواهی ــود و از بچه ه ــرح ش ــما ط ــس ش تدری
از آنچــه آموخته انــد یــک اســالید درســت کننــد؛ یــا 

ــه  ــک نمون ــک ی ــد. لین ــب دهی ــع آوری مطل ــه و جم ــرای مطالع ــدودی ب ــان مح ــا زم ــه بچه ه ــد و ب ــما باش ــن ش ــؤال آغازی ــد س می توان
ــد( ــالید ۵ و ۶ را ببینی ــی )اس ــت جمع پاورپوین

    - تختــه اشــتراکی:  احتمــاال در یــک کالس آنالیــن تمــام بچه هــا نمی تواننــد بــه شــکل شــفاهی مشــارکت کننــد. بــرای صرفه جویــی 
در زمــان و جلــب مشــارکت حداکثــری می توانیــد از جم بــورد3 گــوگل بــرای جمــع آوری نظــرات بچه هــا اســتفاده کنیــد. مثــال در 
»اســتیکی نــوت« احســاس خــود را دربــاره یــک مســئله در قالــب جملــه یــا کلمــه بنویســند، موافقــت یــا مخالفت خــود را بــا موضوعی 

اعــالم کننــد، یــا نظرشــان را دربــاره پاســخ یــک همکالســی در اســتیکی نــوت بــا رنــگ دیگــری بنویســند.

نمونه جمع آوری نظرات بچه ها درباره مسئولیت اجتماعی

    - مســابقه و رقابــت: جلــب مشــارکت بچه هــا در کالس مجــازی بســیار دشــوار اســت و گاهــی الزم اســت بیــن بچه هــا رقابت هــای 

1  https://docs.google.com

2  https://docs.google.com/presentation

3  https://jamboard.google.com/

http://baztabschool.ir/archive/1956/شکستن-یخ-کلاس-از-پشت-صفحه-نمایشگر/
http://baztabschool.ir/archive/1956/شکستن-یخ-کلاس-از-پشت-صفحه-نمایشگر/
http://baztabschool.ir/archive/1956/شکستن-یخ-کلاس-از-پشت-صفحه-نمایشگر/
http://baztabschool.ir/archive/1956/شکستن-یخ-کلاس-از-پشت-صفحه-نمایشگر/
https://docs.google.com/document/d/1lT4fKvdw7ngev49O9jDYI5uS8q2fObBB2Xh17lV3HGE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lT4fKvdw7ngev49O9jDYI5uS8q2fObBB2Xh17lV3HGE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lT4fKvdw7ngev49O9jDYI5uS8q2fObBB2Xh17lV3HGE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lT4fKvdw7ngev49O9jDYI5uS8q2fObBB2Xh17lV3HGE/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1AAuc18BaW33ewXaK-LwkvRGMrcGjOTYUfaHSmXd7mX4/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1AAuc18BaW33ewXaK-LwkvRGMrcGjOTYUfaHSmXd7mX4/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1AAuc18BaW33ewXaK-LwkvRGMrcGjOTYUfaHSmXd7mX4/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1AAuc18BaW33ewXaK-LwkvRGMrcGjOTYUfaHSmXd7mX4/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/14mp6GH4O6AjFJWqMNXebwEE97_SI7FUXNto6JtuH_JM/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/14mp6GH4O6AjFJWqMNXebwEE97_SI7FUXNto6JtuH_JM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com
https://docs.google.com/presentation
https://jamboard.google.com/
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ســالم و مثبــت ایجــاد کنیــد تــا انگیــزه مشــارکت پیــدا کننــد. مثــال بــرای اولیــن مشــارکت کننده، منصفانه تریــن نقــد بــه یــک 
ارائــه، کســی کــه بتوانــد بهتریــن توضیــح را بــه بقیــه دربــاره یــک مســئله بدهــد، کســی کــه ایــده ای بــرای شــاد کــردن کالس داشــته 
باشــد و… امتیــاز یــا جایــزه تعییــن کنیــد. ایــن جایــزه می توانــد ســپردن بخشــی از اداره کالس مجــازی بــه آن هــا باشــد یــا می  توانــد 

فرصــت اضافــی بــرای پخــش یــک آهنــگ یــا کلیــپ طنــز در کالس باشــد.
در این لینک می توانید ایده هایی برای تعیین جایزه در کالس مجازی پیدا کنید.

    - چک باکــس ســؤال: در ابتــدا یــا انتهــای کالس بــرای بچه هــا چــک باکــس ســؤال در نظــر بگیریــد. تعــدادی ســؤال آمــاده  کنیــد و از 
بچه هــا بخواهیــد ســؤاالتی کــه جوابشــان را می داننــد عالمــت بزننــد )می توانیــد از گوگل فــرم4 یــا پرس الیــن5 بــرای ایــن کار اســتفاده 
ــود را  ــای خ ــد آموخته ه ــت می ده ــا فرص ــه بچه ه ــن ب ــد و همچنی ــخص کن ــما را مش ــده کالس ش ــیر آین ــد مس ــن می توان ــد(. ای کنی

ارزیابــی کننــد.
    - شناســایی مواضــع مخالــف: ورود بــه بحــث از نظــرگاه شــخصی بچه هــا یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای شــروع یــک کالس مشــارکتی 
ــته اید؛  ــدن کالس برداش ــی در مشارکتی ش ــد گام اساس ــایی کنی ــا شناس ــان بچه ه ــف می ــع مخال ــی، مواض ــاره موضوع ــر درب ــت. اگ اس
مثــال می توانیــد کالس را بــا یــک گــزاره آغــاز کنیــد و بچه هــا در چــت باکــس موافــق یــا مخالــف بــودن خــود را بــا گــزاره مشــخص کننــد.  

بعــد از میــان موافقــان و مخالفــان کســانی را انتخــاب کنیــد تــا دالیلشــان را اعــالم کننــد.
ایــن موافقــت یــا مخالفــت حتــی می توانــد دربــاره پاســخ یــک مســئله ریاضــی باشــد. از ایــن ابــزار در روال عــادی کالس نیــز می توانیــد 

اســتفاده کنیــد؛ مثــال بعــد از اینکــه دانش آمــوزی اظهــار نظــری کــرد از بچه هــا بپرســید »چــه کســانی بــا حــرف او موافقنــد؟«.

4  https://www.google.com/forms/

5  https://porsline.ir/

http://baztabschool.ir/archive/2307/جوایز-مجازی-در-کلاس/
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ــد،  ــرح کنن ــما ط ــوع کالس ش ــاره موض ــده ای درب ــا ای ــر ی ــد نظ ــختی می توانن ــه س ــا ب ــی بچه ه ــی: گاه ــه احساس     - مواجه
ــد.  ــک بگیری ــا کم ــات آن ه ــع از احساس ــن مواق ــت. در ای ــرده اس ــاد ک ــه ایج ــا فاصل ــان آن ه ــرایط می ــه ش ــازی ک ــژه در کالس مج ــه وی ب
ــا  ــاوت آن ه ــات متف ــد. احساس ــی دارن ــات متفاوت ــا احساس ــا قطع ــند، ام ــته باش ــر نداش ــی نظ ــاره موضوع ــا درب ــت بچه ه ــن اس ممک

ــد. ــرار دهی ــث ق ــه بح ــه ورود ب ــی و… را بهان ــبینی، بی تفاوت ــی، خوش ــرت، بدبین ــم، نف ــل خش مث

»نســبت بــه ایــن تصویــر چــه احساســی داری؟ اولیــن چیــزی کــه بــه ذهنــت می آیــد چیســت؟ بــه نظــرت 
ایــن ســؤال ســخت اســت یــا آســان؟ دوســت داری دربــاره کــدام بخــش ایــن موضــوع بیشــتر بدانــی؟...«

ــد  ــروه می خواهن ــا گ ــرد ی ــر ف ــد و از ه ــیم می کنن ــا تقس ــن بچه ه ــود را بی ــی خ ــث درس ــا مباح ــیاری از معلم ه ــی: بس ــه کالس     - ارائ
مبحــث خاصــی را دقیــق مطالعــه کنــد و در کالس ارائــه دهــد. چالــش اغلــب ایــن ارائه هــا ایــن اســت کــه دانش آمــوزان دیگــر عمومــا 

ــد. ــه نمی کنن ــه  توج ــه ارائ ب
بــرای حــل کــردن ایــن چالــش بهتــر اســت بــرای یــک ارائــه خــوب معیارهایــی تعییــن کنیــد. ســپس باقــی دانش آمــوزان را بــه عنــوان 
داور درنظــر بگیریــد و از آن هــا بخواهیــد طبــق معیارهــای مختلــف بــه گــروه ارائه  دهنــده امتیــاز دهنــد. نمونــه پرسشــنامه ارزیابــی 

ارائه کالســی
    - طراحــی فعالیت هــای گروهــی: بعضــی پلتفرم هــای آنالیــن امــکان گروه بنــدی دانش آمــوزان را دارنــد. بــا ایــن حــال بــه دلیــل 
زیــاد بــودن حجــم اینترنــت مصرفــی بســیاری ترجیــح می دهنــد از ایــن امــکان اســتفاده نکننــد. راه هــای کم هزینه تــر و مطمئن تــری 

هــم بــرای انجــام کار گروهــی در آمــوزش مجــازی وجــود دارد:
ــا در  ــد ت ــت کنی ــا را جف ــد بچه ه ــن می توانی ــد، بنابرای ــی دارن ــت خصوص ــکان چ ــا ام ــر پلتفرم ه ــا: اکث ــردن بچه ه ۱. جفت ک  
چــت باکــس خصوصــی دربــاره  موضوعــی بحــث کننــد یــا مســئله ای را حــل کننــد و در پایــان نتیجــه  بحــث یــا پاســخ ســؤال را در کالس 

ــد. ــالم کنن اع
۲. کارگروهــی پیــش یــا پــس از کالس: راه هــای بســیاری بــرای تعامــل بچه هــا بــه شــکل گروهــی در بیــرون از کالس وجــود   
دارد، می توانیــد آن هــا را بــرای تکلیــف، پــروژه، امتحــان یــا هــر طــرح دیگــری بــه روش هــای زیــر گروه بنــدی کنیــد و از آن هــا خروجــی 

ــم. ــی می کنی ــا را بررس ــن راه کاره ــی از ای ــه برخ ــد. در ادام ــی بخواهی جمع
کارگروهــی از طریــق لینــک اشــتراکی گــوگل داک تختــه  اشــتراکی، یــا گــوگل اســالید: یــک لینــک بســازید و بــا ایمیل بــه تعــداد محدودی 
ــل  ــتراکی ح ــا اش ــد ت ــی کنی ــان طراح ــی برایش ــد جدول ــند، می توانی ــاط باش ــم در ارتب ــا ه ــق آن ب ــا از طری ــد ت ــی دهی ــا دسترس از بچه ه
کننــد یــا نقشــه ای را تکمیــل کننــد. توجــه داشــته باشــید قبــل از اســتفاده از تمــام امکانــات گــوگل بایــد از دانش آموزانتــان بخواهیــد 

تــا بــرای خــود جیمیــل6 بســازند. )از ایــن شــیوه می توانیــد در طــول کالس نیــز اســتفاده کنیــد(
ــوت  ــال ص ــا ارس ــل ی ــتراک فای ــری، اش ــاس تصوی ــم تم ــا ه ــد ب ــا بتوانن ــروه بچه ه ــدف گ ــه ه ــته ب ــزا : بس ــپی7 مج ــروه واتس ــاختن گ س

ــند. ــته باش داش
گــروه ایمیلــی: اگــر ایمیــل را راحت تریــن راه دسترســی تشــخیص دادیــد، می توانیــد یــک گــروه ایمیلــی بســازید تــا بچه هــا از طریــق 

آن بــا هــم در ارتبــاط باشــند و حتــی چــت کننــد.
بــه  ایمیــل  طریــق  از  هســتید  آن هــا  در  نامناســب  محتــوای  ورود  یــا  اشــتراکی  لینک هــا  از  اســتفاده  ســوء  نگــران  اگــر  نکتــه: 
دانش آموزانتــان دسترســی دهیــد. در ایــن صــورت نویســنده هــر محتوایــی قابــل شناســایی اســت و الزم نیســت نگــران ایــن باشــید 

ــود. ــال ش ــه ارس ــراد غریب ــرای اف ــک ب ــه لین ک
برای اطالعات بیشتر درباره  کارگروهی در آموزش مجازی به این لینک مراجعه کنید.

6  Gmail

7  https://web.whatsapp.com/

https://survey.porsline.ir/s/3mJt4Pg
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تکلیف یا امتحان مشارکتی
ــدر  ــای کالس آن ق ــان و فض ــا زم ــید ی ــته باش ــخص را نداش ــان مش ــک زم ــوزان در ی ــردن دانش آم ــکان جمع ک ــما ام ــت ش ــن اس  ممک
محــدود باشــد کــه نتوانیــد از راه هــای زیــادی بــرای مشارکتی شــدِن کالس اســتفاده کنیــد. در ایــن شــرایط پیشــنهاد می  کنیــم 

مشــارکت را بــه قبــل یــا بعــد از کالس خــود منتقــل کنیــد. 
از  پــس  یــا  پیــش  را  آمــوزش  فرآینــد  می توانیــد  شــما 
کالس طــی کنیــد و از فرصــت کالس بــرای طــرح مســئله، 
ــش  ــه، پاالی ــال تجرب ــکال، انتق ــع اش ــات، رف ــادل اطالع تب
راه هایــی  اطالعــات و غیــره اســتفاده کنیــد. در ادامــه 
بــرای تعامــل دانش آمــوزان بــا هــم و بــا محتــوا در بیــرون 

می شــود. پیشــنهاد  کالس  از 
ــات،  ــد ادبی ــی مانن ــرای درس های ــالگ: ب ــاخت وب    - س
انگلیســی،  زبــان  حتــی  و  جغرافــی  اجتماعــی،  تاریــخ، 
ــرای  ــبی ب ــد راه مناس ــرای کالس می توان ــالگ ب ــاخت وب س
وبــالگ  یــک  باشــد.  دانش آمــوزان  مشــارکت  جلــب 
بســازید و در نوشــته ای یــک ادعــا، یــک داســتان، یــک 
تصمیــم تاریخــی یــا نــوع مواجهــه بــا یــک بحــران زیســت 
بخواهیــد  بچه هــا  از  یکــی  از  کنیــد.  طــرح  را  محیطــی 
نظــرش را در زیــر پســت شــما مکتــوب کنــد. تکلیــف باقــی 
ــر  ــاره نظ ــرش را درب ــس نظ ــر ک ــه ه ــد ک ــن باش ــا ای بچه ه

ــد. ــل بنویس ــر قب نف
ــد  ــی: می توانی ــکل تعامل ــه ش ــف ب ــح تکالی    - تصحی
ســؤاالت تکلیــف یــا کاربــرگ خــود را در گــوگل فــرم تنظیــم 
ــرار  ــا ق ــه بچه ه ــار هم ــخ ها را در اختی ــی پاس ــد. خروج کنی
دهیــد و از آن هــا بخواهیــد تــا هــر کــس تکلیــف یــک نفــر 
ــال  ــد. مث ــت کن ــر ثب ــرای آن نظ ــا ب ــد ی ــح کن ــر را تصحی دیگ
ــد  ــتراک بگذاری ــه اش ــا ب ــا بچه ه ــف را ب ــل تکالی ــل اکس فای

ــند. ــر بنویس ــل نظ ــتون اکس ــود در س ــد از خ ــا بع ــل ی ــر قب ــف نف ــد روی تکلی ــا بخواهی و از بچه ه
   - تهیــه کاربــرگ: اگــر از فیلــم یــا ویدئــوی آموزشــی یــا هــر محتــوای ســمعی و بصــری دیگــری اســتفاده می کنیــد، پیشــنهاد می  شــود 
بــرای آن کاربــرگ تهیــه کنیــد. از دقایقــی کــه برایتــان مهــم اســت حتمــا ســؤال طــرح کنیــد و از بچه هــا نکاتــی کــه توجهشــان را جلــب 

کــرده اســت بپرســید.
- مناظــره مخفــی: اگــر در طــول کالس امــکان ایجــاد فضــای مناظــره یــا گفتگــو نداریــد بــرای بچه هــا مناظــره  مخفــی ترتیــب دهیــد. 
بــه ایــن ترتیــب کــه ابتــدا متــن، گــزاره یــا ادعایــی را بــرای بچه هــا ارســال کنیــد و از آن هــا بخواهیــد موافقــت یــا مخالفــت خــود را بــا 
آن اعــالم کننــد. ســپس بــه مخالفــان اســتداالل موافــق آن ادعــا و بــه موافقــان اســتدالل های مخالــف آن ادعــا را ارئــه دهیــد. از آن هــا 

بخواهیــد پاســخ آن اســتدالل  هــا را در قالــب مکتــوب یــا فایــل صوتــی ارائــه دهنــد. نمونــه یــک مناظــره مخفــی

https://drive.google.com/file/d/1PNiWdAKX65B0j-jAu6FopQ1XjW5574S2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PNiWdAKX65B0j-jAu6FopQ1XjW5574S2/view?usp=sharing
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پایان کالس
کالس هــای آنالیــن همــواره خطــر تمــام نشــدن دارنــد. ایده هایــی داشــته باشــید کــه بتوانیــد بــا آن کالس را پایــان دهیــد و معنــادار 
ــه  ــا ب ــته اید ی ــی نداش ــد کالس خوب ــاس می کنی ــی احس ــد. گاه ــن می کن ــه تعیی ــما از آن جلس ــی ش ــدف اصل ــان کالس را ه ــد. پای کنی
ــای  ــه آن کالس معن ــد ب ــت. می توانی ــودن آن کالس نیس ــی ارزش ب ــی ب ــه معن ــه ب ــچ وج ــه هی ــن ب ــا ای ــیده اید؛ ام ــود نرس ــدف خ ه
دیگــری دهیــد؛ مثــال در پایــان آن جلســه بازاندیشــی برگــزار کنیــد و نقطــه ضعــف آن را شناســایی کنیــد و هــدف خــود را در رونــد کالس 

ــم. ــی می کنی ــدی کالس را بررس ــرای پایان بن ــی ب ــد. راه کارهای ــر کنی کوچکت
ــی از  ــه بازاندیش ــد. در جلس ــزار کنی ــی برگ ــه بازاندیش ــی( جلس ــا هفتگ ــه ی ــکل ماهان ــه ش ــث )ب ــک مبح ــای ی ــی: در انته      - بازاندیش
بچه هــا بخواهیــد خــود و شــما و رونــدکالس را ارزیابــی کننــد. »بهتریــن و بدتریــن عملکــرد را در چــه بخش هایــی داشــته اند؟ کالس 

در چــه بخش هایــی موفــق و در چــه بخش هایــی ناموفــق بــوده اســت؟ بــا چــه تغییراتــی می توانســت بهتــر شــود؟…«
ارزشــیابی: ارزیابــی از مهمتریــن دشــواری های آمــوزش مجــازی اســت. چگونــه متوجــه شــویم کــه دانش آمــوزان اصــًا   -        
ــر  ــوا، یکدیگ ــا محت ــا ب ــه آن ه ــیم از رابط ــته باش ــره داش ــه چه ــره ب ــاط چه ــم ارتب ــه نمی توانی ــی ک ــه در حال ــد؟ چگون ــزی یادگرفته ان چی
ــی  ــه ای ارزیاب ــکل منصفان ــه ش ــا را ب ــور در کالس آن ه ــی و حض ــکالت دسترس ــام مش ــود تم ــا وج ــه ب ــویم؟ چگون ــر ش ــان باخب و خودم
کنیــم؟ می توانیــد در انتهــای کالس هــا بــرای دانش آمــوزان »بلیــط خــروج« درنظــر بگیریــد. بلیــط خــروج نوشــتن یــا گفتــن چیــزی 
اســت کــه آن هــا در طــول کالس یاد گرفته انــد )حتــی یــک نکتــه غیردرســی(. بــه بچه هــا یــک دقیقــه فرصــت دهیــد تــا دربــاره چیــزی 

ــد. ــه دهن ــفاهی ارائ ــا ش ــوب ی ــد را مکت ــه یادگرفته ان ــه ای ک ــک نکت ــد ی ــا بخواهی ــپس از آن ه ــد و س ــل کنن ــد تأم ــه یادگرفته ان ک
   - خروجــی: خروجــی یــک کالس مشــارکتی معمــوال بــه گونــه ای اســت کــه دانش آمــوزان بــا آن احســاس بیگانگــی نمی کننــد و 
ــد،  ــته باش ــد کالس داش ــذاری در رون ــاس اثرگ ــتر احس ــوز بیش ــدر دانش آم ــر چق ــد. ه ــخیص دهن ــود را در آن تش ــهم خ ــد س می توانن
انگیــزه او بــرای مشــارکت های بعــدی بیشــتر اســت. بــرای اینکــه ســهم بچه هــا در رونــد کالس را برجســته کنیــد راه هــای زیــر را 

می کنیــم: پیشــنهاد 
پادکســت: می توانیــد صــدای بچه هــا را در طــول کالس )یــا بــا فایل هــای صوتــی ارســالی( ضبــط و ذخیــره کنیــد و از آن هــا پادکســت 

درســت کنیــد. )می توانیــد از خودشــان بــرای ســاختن پادکســت کمــک بگیریــد.(
ــی  ــد و خروج ــوب کنی ــار مکت ــه اختص ــا را ب ــای بچه ه ــا حرف ه ــی حتم ــای گروه ــی: در بحث ه ــای کالس ــن از بحث  ه ــی گرفت خروج
ــث  ــت و بح ــمند اس ــا ارزش ــای آن ه ــد حرف ه ــا بدانن ــد ت ــرار دهی ــا ق ــار آن ه ــد و در اختی ــش کنی ــته بندی و پاالی ــی را دس ــث کالس بح

ــوند. ــگفت زده می ش ــان ش ــی حرف هایش ــا از خروج ــی بچه ه ــت. گاه ــت نیس ــالف وق ــی ات کالس
آرشــیو کــردن: کارهــای بچه هــا مثــل پاورپوینــت، انشــا، و یــا تکلیــف را در محیطــی اشــتراکی مثــل گوگل درایــو8، مــوودل9 یــا 

ــد. ــاع دهی ــا ارج ــه آن ه ــی ب ــد و گاه ــت کنی ــس۱0 ثب دراپ باک

8  https://drive.google.com/drive/

9  https://moodle.org/

10  https://www.dropbox.com/
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