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   با گسترش و انتشار ویروس کرونا در جامعه و
تعطیلی مدارس، آموزش مجازی مطالب درسی
جایگزین حضور فیزیکی دانش آموزان در کالس درس
و آموزش چهره به چهره شده است. با وجود تالش
آموزگاران و دبیران برای ارائه دروس از طریق اینترنت
به شکل آنالین یا ضبط شده، عدم حضور آنان در میان
کودکان و نوحوانان با مسایلی همراه است که باید به
نوعی مدیریت شود. به اضافه ممکن است با این
روش به نیازهای اجتماعی و فیزیکی دانش آموزان

پاسخ داده نشود. 
   پاسخ به سوال  های زیر می  تواند در کاربرد بهتر و
موثرتر برنامه های "مدرسه در خانه" برای والدین و

همچنین معلمان کمک کننده باشد.   

   سن کودک در این مورد تعیین کننده است. هر چه
سن کودک پایین  تر باشد حضور والدین برای نظارت
ضروری  تر است. به طور کلی تنها ماندن کودکان زیر
ده سال در خانه توصیه نمی شود و بهتر است اگر
والدین شاغل هستند پرستار، مادربزرگ و یا یک فرد
بزرگسال مطمئن در خانه حضور داشته باشد که هم از
نظر ایمنی و هم از نظر نظارت بر فعالیت آموزشی

کودک اطمینان حاصل شود. 
   والدین با توجه به سابقه فرزندشان در انجام تکالیف،
درس خواندن و انجام کارهای شخصی در شرایط عادی

نیز می  توانند پیش  بینی کنند که در آموزش مجازی،
کودک به چه اندازه نیاز به نظارت و کنترل توسط
بزرگساالن دارد. کودکانی که در شرایط قبل از بحران
خودشان برای مطالعه و تکلیف به  طور مستقل برنامه
ریزی می  کردند در این شرایط هم می توانند مستقل

عمل کنند.

خانه در  بزرگسالی  فرد  حضور  یا  آ
است؟ الزم  فرزند  بر  نظارت  برای 



آموزشی های  برنامه  به  نیازی  یا  آ
دارد؟ وجود  یافته  ساختار   

   بدون در نظر گرفتن سن کودک برنامه های منظمی
باید از قبل به دانش آموزان ارائه شود. اولین قدم
طراحی یک برنامه روزانه است که توسط مدرسه داده
می شود و شامل برنامه کالس های آنالین هر روز،
زمان مطالعه دروس، طرح سواالت دانش آموزان و 

ارائه تکالیف می باشد. 
   گاهی مطالب آموزشی توسط معلم از قبل ضبط
شده و در ساعت مشخص طبق برنامه برای دانش
آموزان پخش می شود. ولی به هر حال معلم در آن

ساعت روی خط در دسترس است. 

   در مورد کودکانی که سابفه اختالل نقص تمرکز و بیش 
فعالی دارند نیاز به این نظارت بیشتر است. به این
صورت که فیلم ها و فایل هایی که از طرف مدرسه

ارسال شده باید توسط والدین بررسی و زمان ارائه
تکلیف به کودک یادآوری شود.

توصیه می شود در شرایط بحران که کودکان با

استرس هایی نظیر بیماری اطرافیان، نگرانی

در مورد سالمت خود یا والدین و شنیدن اخبار
ناگوار روبرو هستند،  حجم تکالیف نسبت به

شرایط عادی کاهش داده شود.



   در مدرسه معموال شروع کالس های درس با خوردن
زنگ به دانش آموزان اعالم می شود ولی در کالس

های آنالین دانش آموزان خودشان باید زمان را
مدیریت کنند. مدیریت زمان و انطباق با برنامه ها از

جمله مهارت های با ارزشی است که در این دوران
بچه ها می تواند آن را تمرین کنند و خودتنظیمی و

خود نظارتی را یاد بگیرند.

   یعنی اگر قرار است استراحت پانزده دقیقه داشته
باشند و مجدا به کالس بعدی برگردند خودشان باید
حواس شان به ساعت و گذشت زمان باشد و کسی

برای آنها زنگی به صدا درنمی آورد. البته با شناختی که
والدین روی فرزندان دارند میزان نظارت خود را باید

تنظیم کنند. 
   گاهی برخی دانش آموزان با اختالل تمرکز گذر زمان
را متوجه نمی شوند و زنگ استراحت شان طوالنی
شده و کالس بعدی را از دست می دهند. در این موارد
والدین باید روی زمان شروع کالس ها  نظارت داشته

باشند.

   روش دیگر آن است که معلم آموزش خود را نیز
آنالین انجام می دهد که بهتر است در این موارد هم
زمان ضبط مطالب هم انجام گیرد. در هر دو حالت
دانش آموزان  ابتدای هر کالس حضور و غیاب می

شوند.



   برای حفظ تمرکز کودکان بهتر است تعامل دوطرفه
در کالس ها وجود داشته باشد. به عنوان نمونه معلم با
طرح سوال دانش آموزان را وارد روند پرسش و پاسخ
نماید. شکل، نمودار یا کلیپی را نشان دهد و از دانش
آموزان بخواهد نظرشان را در مورد آن بگویند. این امر

باعث می شود کالس از حالت یکنواختی خارج شود. 

   برای پاسخ به سوال های دانش آموزان بهتر است
زمانی جداگانه در پایان کالس و یا عصر همان روز در
نظر گرفته شود. به این ترتیب در کالس های آنالین

   در کالس های از پیش ضبط شده این مشکل کمترحین درس دادن صحبت معلم قطع نمی شود.
پیش خواهد آمد ولی معلم باید در همان ساعت روی

خط در دسترس باشد و یک ربع آخر جلسه را برای
پرسش و پاسخ بگذارد. 

   همچنین مدرسین باید هنگام تدریس از تشویق
های مناسب استفاده کنند. به عنوان نمونه ساعتی
برای ارائه تکلیف تعیین کنند و به هرکس که تا
موعد مقرر یا زودتر تکلیف خود را تحویل بدهد

نمره تشویقی بدهند.



در کالسیک  های  آموزش  به  نسبت  مجازی  آموزش  روش  در  امتیازاتی  چه 
دارد؟ وجود  مدرسه 

   در کالس های مجازی دانش  آموزان می  توانند
بدون اینکه از معلم درخواست کنند مطلب را
دوباره توضیح دهد، فایل ارسال شده معلم را بارها
برای خود تکرار کنند. آموزش مجازی ممکن است
برای معلم هم با امتیازهایی همراه باشد، برای
نمونه در مورد دانش  آموزی که نظم جلسه آنالین را
به هم می زند، مدرس می تواند با یک کلیک، صدا و
یا دوربین او را برای مدت کوتاهی قطع کند و به این
ترتیب شاید اداره جلسه برای مدرس راحت  تر

باشد. 
   البته توصیه این است که مدرسان در مورد
دانش  آموزان بیشتر از روش های تشویقی

استفاده کنند.

   در شرایطی که کودکان دسترسی مستقیم به کارکنان
آموزشی ندارند، می  توان از پایگاه  ها و لوح  های
آموزشی معرفی شده از سوی موسسه های آموزشی
که در آن مدرسین با تجربه و با مهارت تدریس می
کنند کمک گرفت. با توجه به برنامه های عادی و
فشرده مدرسه  ها، معموال در حالت عادی فرصت
استفاده از این موقعیت ها برای دانش آموزان وجود
ندارد و می توان از این فرصت برای یادگیری بهتر

مطالب استفاده کرد.

امیدواریم در این دوران بحرانی همه  گیری
بیماری کووید-19، آموزش در منزل تجربه
مفیدی برای مراکز آموزشی و دانش آموزان
باشد و در آینده هم بتوان به شکل تلفیقی

همراه با آموزش حضوری از آن استفاده کرد.



ها بحران  در  مدارس  آموزشی  های  فعالیت 

مجازی آموزش 

( ا کرون ) کووید 19  ویروس  گیری  همه  بحران 
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