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بستۀ آموزشی آمادگی معلمان چیست
تعطیلی مدارس در سراسر جهان به دلیل همه        گیری کووید-19 سبب شد که آموزش، مسائل حمایتی و بهروزی 1 کودکان، با مخاطره ای 

بی        سابقه روبه رو شود. در چنین زمانه        ای، معلمان و دیگر کارکنان بخش آموزش، در خط مقدم نبرد برای تضمین استمرار آموزش کودکان 

هستند.

هدف از تهیۀ این بستۀ آموزشی با نام »آماده برای بازگشت: بستۀ آموزشی آمادگی معلمان«، پرداختن به نیازهای فوری و نوظهور در رابطه 

با سالمتی و ایمنی، افت تحصیلی و سالمت روان در مدارس و کالس        های درس است. مخاطب اصلی اطالعات ارائه شده در این بسته،  

آموزشگران، معلمان و کارکنان بخش آموزش در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا هستند. بااین حال، از این اطالعات می        توان در مناطق 

دیگر جهان نیز سود جست.

پودمان های ارائه شده، براساس چارچوب اجرایی برای بازگشایی مدارس تهیه شده        اند. این چارچوب اجرایی توسط یونسکو، یونسیف، 

بانک جهانی، برنامۀ جهانی غذا و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تدوین شده است.

این، نخستین ویرایش بستۀ آموزشی آمادگی معلمان است که توسط یونیسف و با پشتیبانی سازمان افالطون نگاشته شده است.

1 در ایــن متــن، بهــروزی معــادل فارســی واژه well-being قــرار گرفتــه اســت. از جملــه واژه هــای دیگــری کــه در برخــی متــون اســتفاده می شــود، می تــوان بــه تن درســتی، بهزیســتی و ســرحالی اشــاره 
کــرد. نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه well-being هــم جنبه هــای جســمانی و هــم جنبه هــای روانــی فــرد را شــامل مــی شــود.



ین سخن آغاز
تعطیلی مدارس در سراسر جهان در واکنش به همه        گیری کووید-19، بر زندگی بیش از یک ونیم میلیون کودک در مقطع تحصیلی ابتدایی 

و متوسطه تأثیر گذاشت. البته واکنش ها و اقدامات سریع دولت        ها         برای         گشودن مسیرهای جایگزین یادگیری از طریق برنامه  های 

آنالین، آموزش تلویزیونی و توزیع بی درنگ مواد آموزشی چاپی بین دانش آموزان محروم از اینترنت و تلویزیون، ستودنی و قابل تقدیر 

است. بااین حال و با وجود مجموع این تالش        ها، بسیاری از کودکان به دلیل دسترسی نابرابر به روش        های آموزش از راه دور و حمایت 

جهانی،  بانک  برآورد  طبق  بازمانده اند.  مدرسه  کارهای  به موقع  انجام  از  یادگیری،  فرآیند  در  والدینشان  و/یا  معلمان  سوی  از  ناکافی 

روند آموزش هر کودک به طور متوسط حدود شش ماه عقب افتاده است که در کل، برابر         با زیان 10 تریلیون دالری به اقتصاد جهان 

است. وانگهی، تعطیلی مدارس، به معنای محروم شدن دانش آموزان از خدمات و مداخالتی نجات        بخش و حیاتی مانند دسترسی به 

وعده        های غذایی، خدمات درمانی-بهداشتی و خدمات حمایتی در مدارس است.

گرچه تا پایان همه        گیری کویید-19 زمان زیادی مانده است، اما در بسیاری از کشورها مدارس در حال بازگشایی اند. اقدامات ضروری 

مانند فاصله  گذاری فیزیکی و پروتکل      های تعطیلی احتمالی مدارس که در سطح ملی برای تضمین فعالیت ایمن مدارس انجام شده        اند      ، 

همگی بر روند آموزش و یادگیری در آینده تأثیر خواهند گذاشت.

درسی کلیدی که در ماه های گذشته آموختیم، همانا کشف اهمیت نقشی بوده است که شما معلمان در تضمین استمرار یادگیری 

دانش آموزان ایفا می        کنید. با بازگشایی مدارس، باری سنگین بر دوش معلمان نهاده خواهد شد تا تداوم آموزش کودکان را در محیطی 

ایمن و سالم تضمین کنند. همچنین از معلمان انتظار می رود افت یادگیری و فراموشی آموخته های دانشی و مهارتی دانش آموزان 

را جبران کنند.

بستۀ آموزشی »آماده برای بازگشت« به شما معلمان کمک خواهد کرد تا در خصوص اثرات کووید-19 بر روش        های تدریس معمول، 

تأمل نمایید. این بسته همچنین نکته ها و پیشنهادهایی قابل اجرا در کالس را به شما ارائه خواهد کرد  . اطالعات ارائه شده در اینجا 

 یک آشنایی مقدماتی است. امیدواریم که این بستۀ آموزشی، حاوی اطالعاتی مفید برای شما باشد و بتوانید سرفصل های آن 
ً
صرفا

زندگی  پایدار در  ایجاد تغییرات  برای  از منابع موجود،  بتوانید  تا  به مباحثه بگذارید  با همکاران خود  و  کنید  بررسی  با دیدی   ژرف تر  را 

کنید.  استفاده  دانش        آموزانتان 

برای شما در سال تحصیلی جاری آرزوی موفقیت دارم!
ِتد شیبان1

Ted Chaiban 1



آِفردیتا سپاهیو2، تحت سرپرستی مشاور  و  یاسان1  آفریقا، شامل سارا  آموزشی دفتر منطقه        ای یونیسف در خاورمیانه و شمال  تیم 

را بازبینی کردند. آن  آورده و  آموزشی به عمل  آموزشی منطقه        ای، ژانت ُوِگالر3، نظارت و هماهنگی الزم را در مراحل تدوین این بستۀ 

این مجموعه، حاوی اطالعاتی مهم ا        ست که از منابع متعدد، به خصوص سازمان جهانی بهداشت، سازمان نجات کودکان4 و یونسکو 

است؛  شده  فراهم  یونسیف  در  همکاران  دیگر  توسط  نیز  ارزشمندی  فنی  اطالعات  بسته،  این  تهیه  برای  البته  است.  شده  کسب 

گیالر7، آن ویلهوت8 و زینب حجازی )همگی از بخش حمایت  ازجمله ِنوان نِزویچ5 از بخش آموزش، استفانی شانلر6، کارلوس خاویر آ

از کودک9(، اسماعیل ابراهیم از بخش آب و فاضالب و بهداشت10، تومومی کیتامورا11 از بخش سالمت، و بسیاری دیگر از همکاران در 

دفاتر کشوری از سراسر جهان. سازمان بین        المللی افالطون12 نیز در توسعۀ محتوا برای تکمیل پودمان ها و نهایی کردن بستۀ آموزشی 

حاضر کمک کرد.

آموِدئو13 ابالغ  آفریقا مراتب سپاسگزاری مخصوص خود را به دکتر جان  همچنین بدین وسیله دفتر یونیسف در خاورمیانه و شمال 

ج از سازمان، بازبینی پودمان 2 در زمینه سالمت روان و حمایت را به عهده گرفت. می        دارد که از خار
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مراجع  توصیه        های  و  شواهد  آخرین  مبنای  بر  بهداشتی          پیشنهادهای  و  اطالعات  حاوی  معلمان،  آمادگی  برای  حاضر  آموزشی  بستۀ 

بین        المللی است. بااین حال، چون در خصوص تمهیدات ایمنی همه روزه شواهدی جدید   به دست می آید، یونیسف توصیه اکید دارد 

که اطالعات به روزرسانی شده را به طور منظم، از مراجع رسمی کشور خود کسب نمایید.

دفتر منطقه        ای یونیسف در خاورمیانه و شمال آفریقا

بستۀ آموزشی »آماده برای بازگشت« حاصل تالشی دسته        جمعی ا        ست که به مدد پشتیبانی و توصیه        های افراد و سازمان        های متعدد 

به ثمر نشسته است. در اینجا از همه آن ها قدردانی می کنیم.
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در شرایط تعطیلی فراگیر مدارس، به منظور کندکردن آهنگ شیوع کووید-19، بسیاری از معلمان از همۀ امکانات ممکن بهره جستند تا 

خود را به دانش آموزانشان برسانند و آموزش را ادامه دهند. در اینجا از جملگی معلمان، به پاس جدوجهد عالی شان طی این همه        گیری 

و دستاوردهای چشمگیرشان قدردانی و تشکر می        نماییم. درواقع، اکنون معلمان، امدادگران عرصۀ آموزش اند.

از اینکه سال تحصیلی به چه نحوی برگزار  غ  آمادگی معلمان« این است که فار آموزشی  هدف از تدوین »آماده برای بازگشت: بستۀ 

سال  برای  آمادگی  راه  در  موجود  چالش      های  رفع  برای  را  آنها  و  کند  پشتیبانی  معلمان  از  کاربردی،  ابزارهای  و  اطالعات  ارائۀ  با  شود، 

سازد.  توانا  جدید،  تحصیلی 

چگونگی استفاده از این بستۀ آموزشی

انعطاف        پذیری طراحی شده است که سرعت اجرایش، براساس نیازهای دانش آموزان قابل تنظیم   آموزشِی  ابزار  این بسته به صورت 

را  ارائه شده  پودمان  سه  گرچه  است.  قابل به روزرسانی  وضعیت،  تغییر  صورت  در  و  انطباق پذیر  مختلف،  شرایط  با  بنابراین  و  است 

به هم پیوسته و مکمل همدیگرند. برد، محتوای تحت پوشِش سه پودمان،  کار  به  نیز  به صورت جداگانه  می        توان 

مقدمه

فعالیت های پیشنهادی

نکاتی برای به خاطرسپردن

اهداف

فرصت تأمل 
و بازاندیشی

محتوای یادگیری

مقدمه6



پودمان اول، با عنوان اداره ایمن مدرسه، به اقدامات احتیاطی و ایمنی در مدرسه می      پردازد. در این پودمان، اطالعات و 

واقعیاتی دربارۀ کووید-19 ارائه شده است که به ادارۀ ایمن کالس ها و مدارس کمک می کند.

پودمان دوم، با عنوان بهروزی و حمایت، رابطۀ میان بهروزی، آموزش و یادگیری را بررسی می کند. به کمک این پودمان 

خواهید توانست استرس را در خود و دانش      آموزانتان، شناسایی و برطرف کنید. این پودمان، شما را به ابزارهایی ساده 

ولی کاربردی مجهز می      کند تا هم با خودمراقبتی، بهروزی خودتان را ارتقا دهید و هم با حمایت از دانش آموزانتان، بهروزی 

آن ها را هم بهبود بخشید. 

کاربردی  ابزارهایی  و  رهنمودها  یادگیری،  به  بازگشت  نام  با  بسته  این  در  گنجانده شده  پودمان  سومین  پایان،  در 

معرفی  دانش آموزان  در  آموزشی  پسرفت های  و  ازقلم افتاده  یادگیری های  به  رسیدگی  و  شناسایی  برای  را  سودمند  و 

می کند. این پودمان، با تمرکز بر پشتیبانی از آسیب        پذیرترین کودکان طراحی شده است، ازجمله آنها که در معرض خطر 

تحصیل اند. ترک 

همچنین این بسته را می        توان همچون یک کتاب تمرین به کار برد که حاوی فرصت هایی برای تأمل و قالب        ها و الگوهایی برای تکمیل 

و کاربست در کالس درس است. در انتهای هر پودمان می        توانید میزان یادگیری تان را به وسیلۀ یک آزمون بسنجید.

به  بازگشت  برای  آمادگی عملی شما  به  کمک  با هدف  برنامه        ریزی،  و  ابزار خودارزیابی  آمادگی معلمان، یک  آموزشی  انتهای بستۀ  در 

است.  شده  تعبیه  مدرسه 

)ان( به یک معنا به کار رفته                اند. توجه داشته باشید که در این متن، کودک)ان( و دانش        آموز

در مطالعــۀ ایــن ســه پودمــان، دو معلــم فرضــی بــه نام        هــای ســارا و فــاِرس، در طــول مســیر بــا شــما همــراه خواهنــد بــود. ایــن دو معلــم 

ــد  . ــه می        کنن ــما ارائ ــه ش ــی را ب ــا و رهنمودهای ــدی، کمک ه ــای کلی ــکات و مثال ه ــردن ن ــوس ک ــن و ملم ــرای روش ــی، ب فرض

رتاالتللل
سارا

ج  »ســالم. مــن ســارا هســتم از شــهر اّمــان 1در اردن. در یــک مدرســۀ ابتدایــی بــزرگ تدریــس می        کنــم کــه خــار

از اّمــان، در منطقــۀ َزرقــا قــرار دارد. حــدود 15 ســال اســت کــه تدریــس می        کنــم. گرچــه تجــارب زیــادی دارم 

ــا  ــه رو نشــده بــودم. در حــال حاضــر بیشــترین دغدغــه ام در رابطــه ب ــا چنیــن وضعیتــی روب ــی هیچ وقــت ب ول

کوویــد-19 آن اســت کــه کــودکان در مــورد چگونگــی ایمــن مانــدن، اطالعــات مختلفــی را می        شــنوند. اغلــب 

کــه بیــن اطالعــات معتبــر و اطالعــات نادرســت تمایــز قائــل شــوند. مــن  آنهــا ســخت اســت  بــرای  هــم 

زیست        شناســی خوانــده        ام و در نتیجــه بــه مباحــث علمــی و مســائل مربــوط بــه حــوزه ســالمت ، عالقــه دارم. از 

زمانــی کــه مــدارس تعطیــل شــد، کوشــیده ام تــا بــا ایجــاد گروه        هــای َچــت کالســی، تماســم را بــا دانش        آمــوزان 

و اولیــای آنهــا حفــظ کنــم. از ایــن طریــق بــه آنهــا تکالیفــی می        دهــم و نیــز توصیه        هــای بهداشــتی دولــت را 

بــه اطالعشــان می        رســانم. اکنــون در حــال آماده        ســازی بــرای بازگشــت بــه کالس درس هســتم. می        خواهــم 

آموزشــی را جبــران و در کالس و  اطمینــان حاصــل کنــم کــه دانش        آموزانــم می تواننــد عقب        افتادگی        هــای 

مدرســه احســاس امنیــت کننــد. ایــن بــه کاهــش اضطرابشــان منجــر می شــود و آرامــش الزم بــرای یادگیــری 

ــد.« ــا می ده ــه آنه را ب
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فاِرس

. اکنون دو سال است که معلم  »سالم. من فاِرس هستم از شهری کوچک به نام ُتقُرت در الجزایر

، دغدغۀ من، توانایی تکمیل برنامه درسی   تازه        کار
ً
مدرسۀ ابتدایی هستم. به عنوان معلمی تقریبا

ساالنه در زمانی کمتر از سال گذشته است. بزرگ ترین نگرانی ام در رابطه با کووید-19 هم این 

است که برخی از دانش        آموزانم در چند ماه گذشته نتوانسته        اند برنامه        های آموزشی تلویزیونی 

زیادی  از دانش        آموزان، مشکالت  که بعضی  کنند. در ضمن می        دانم  را دنبال  آنالین  آموزش  یا 

دانش        آموزانم  از  نفر  چند  با  مدارس،  تعطیلی  مدت  طول  در  داشته        اند.  خانه  در  یادگیری  برای 

بوسیله  آنها  به  دسترسی  برای  راهی  هیچ  کردم.  مالقات  فاصله،  رعایت  با  و  خانه شان  نزدیک 

ریاضی  بتوانند در خانه روی  تا  آنها رساندم  به  را  ابزارهای دیجیتالی نداشتم؛ پس تمرین        هایی 

نمی        توانند،  دانش آموز  والدین/سرپرست  که  شرایطی  در  امیدوارم  کنند.  کار  خود  نگارش  و 

، در انجام این تمرین        ها به آنها کمک کنند. االن در حال آماده شدن  خواهرها و برادرهای بزرگ تر

برای بازگشت به کالس درس هستم. باید دراین باره فکر کنم که چطور انگیزۀ دانش آموزان را 

را برای بار بعدی که مدرسه تعطیل  آنها  برای شروع دوبارۀ فعالیت        های مدرسه تقویت کنم و 

نمایم.« آماده  می        شود، 
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پودمان 1

ادارۀ 
 ایمن

  مدرسه



برای تضمین ادارۀ ایمن کالس درس و حفاظت از کودکان ازطریق اقدامات مقتضی، پودمان اول در قالب سه خرده پودمان زیر ارائه 

شده است:

نمای کلی: خرده پودمان اول، نمایی کلی را از وضعیت کووید-19 ارائه می        دهد. این نمای کلی شامل اطالعات کلیدی در خصوص . 1

ویروس، چگونگی شیوع آن و کسانی ا        ست که در معرض بیشترین ریسک ابتال به بیماری هستند.

ج از کالس درس است. در این خرده پودمان . 2 پروتکل های کالسی: خرده پودمان دوم، در خصوص پروتکل        های مهم برای داخل و خار

به  خصوص اطالعاتی در مورد چگونگی فاصله        گذاری فیزیکی در کالس درس، بهترین روش        های حفظ سالمتی و نظافت دست ها 

و اطالعاتی در خصوص نظافت عمومی و ضدعفونی کردن         ارائه شده است.

سازوکارهای گزارش        دهی و ارجاع: خرده پودمان سوم، بر نکاتی اجرایی   تمرکز دارد که هنگام مشکوک بودن یکی از دانش آموزان . 3

داده  توضیح  گزارش        دهی  شیوۀ  و  بیماری  نشانگان  شناسایی  روش  خرده پودمان،  این  در  شوند.  بسته  کار  به  باید  بیماری،  به 

شده است. همچنین در ادامه، دربارۀ انگ های   اجتماعی مرتبط با کووید-19 و چگونگی مقابله با آن در کالس درس بحث شده 

است. نکتۀ پایانی اینکه، اقدامات الزم و بسنده برای کنترل ویروس باید بر شواهد واقعی و علمی مبتنی باشند. بدین روی در 

این خرده پودمان، با بررسی انتقادی برخی افسانه        ها و سوءبرداشت        های پدیدآمده در طول همه        گیری، نادرستی آنها نشان داده 

شده است.  

پودمان 1 . ادارۀ ایمن مدرسه

بازگشت به مدرسه در زمان همه        گیری کووید-19 مستلزم رعایت مجموعه ای از پروتکل های جدید و به عهده گرفتن مسئولیت هایی 

باید مطمئن شوند  کودکان و معلمان  اولویت اصلی است. والدین،  آموزشگران درواقع  و  کودکان  از  جدید است. تضمین حفاظت 

از شیوع احتمالی بیماری در فضای مدرسه پیشگیری شود.  تا  آمده          که مدرسه مکانی ایمن است و اقدامات احتیاطی الزم به عمل 

چنین اقدامات احتیاطی شامل ایجاد امکانات کافی در مدرسه برای کودکان و کارکنان است تا در صورت بیمارشدن، موارد بهداشتی 

عین  در  مدرسه،  ایمن  اداره  برای  عملی  و  روشن  راهکارهایی  ارائۀ  پودمان،  این  تدوین  از  هدف  شود.  رعایت  بدرستی  پروتکل        ها  و 

آن   است. از کووید-19 و کنترل  پیشگیری 

 به صورت فردبه فرد، مثاًل ازطریق تماس 
ً

کووید-19 عمدتا
نزدیک با فرد مبتال به بیماری، شیوع می یابد  .

واژگان کلیدی

کروناویروس : خانواده ای بزرگ از ویروس        ها که موجب طیفی از بیماری        ها، از سرماخوردگی معمولی گرفته تا بیماری        هایی سخت مانند 

سندروم تنفسی خاورمیانه )کروناویروس ِمرس(1 یا سندروم حاد تنفسی )کروناویروس سارس(2 می        شوند. کروناویروس 

Middle East Respiratory Syndrome -MERS-CoV  1
Severe Acute Respiratory Syndrome -SARS-CoV  2
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جدید1 درواقع گونه ای جدید از این خانواده است که پیش از این در انسان شناسایی نشده بود.2

فرد بدون نشانۀ بیماری: یعنی کسی که هیچ نشانه         یا عالمتی از بیماری نداشته باشد.

دست        کم  فاصلۀ  حفظ  یعنی  فیزیکی  فاصله گذاری  است.  کووید-19  بیماری  شیوع  از  پیشگیری  اقدامی   برای  فیزیکی:  فاصله        گذاری 

مردم. جمع  در  یا  شلوغ  مکان های  در  وقت گذرانی  از  پرهیز  و  یکدیگر  از  یک متری 

و/یا  آلی  مواد  کثیفی،  زدودن  )برای  تمیز  آب  و  صابون  با  شستن  شامل  دست ها  پاک سازی  عمل  به  دست ها:  نظافت  و  بهداشت 

دارد. اشاره  میکروارگانیزم        ها(  رشد  از  ممانعت  یا  کاهش  )به منظور  الکل  به  آغشته  دستمال  از  استفاده  با  یا  و  میکروارگانیزم        ها( 

است.  اشیاء  و  سطوح  از  میکروارگانیزم        ها  ازجمله  آلی  مواد  و  آلودگی        ها  گردوخاک،  زدودن  برای  گام  نخستین  این،  عمومی3:  نظافت 

گسترش  ریسک  کاهش  درنتیجه  و  تعدادشان  کاهش  سبب  آنها  فیزیکی  زدودن  با  ولی  نمی کشد  را  میکروب        ها  به تنهایی  نظافت 

عفونت و بیماری می        شود. نظافت، به معنای استفاده از صابون )یا دیگر مواد شوینده( و آب برای زدودن اجرام از سطوح است. این کار 
 به معنای کشتن میکروب        ها نیست.4

ً
به کاهش ریسک گسترش بیماری به واسطه حذف فیزیکی آلودگی        ها منجر می شود؛ ولی لزوما

/کشتن میکروارگانیزم        ها با استفاده از مواد شیمیایی- تا حدی که دیگر خطرناک نباشد- اطالق  ضدعفونی کردن5: به فرایند کاستن از

می        شود. قبل از ضدعفونی کردن، سطح موردنظر باید نظافت شود.

انگ اجتماعی6: انگ اجتماعی یعنی تبعیض        ورزی نسبت به ویژگی های اجتماعی یک فرد که او را از دیگر اعضای جامعه متمایز می کند. 

در رابطه با کووید-19، انگ اجتماعی خود را به شکل اعمال تبعیض علیه کسانی نشان می دهد که تصور می        شود به نحوی با ویروس 

ارتباط و تماس دارند.

افسانه و برداشت غلط: باور یا عقیده        ای عمومی ولی غلط. افسانه        های زیادی در مورد کووید-19 شکل گرفته است؛ بنابراین، مهم است 

که از انتشار هرگونه اطالعات غلط خودداری کنید و در کالس خود، نادرستی این افسانه ها را نشان دهید  .

Novel Coronavirus -nCoV        1
http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/questions-and-answers.html 2  برگرفته از

Cleaning  3
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html 4  برگرفته از

Disinfecting  5
Social stigma  6
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محتوای یادگیری
درس نامه ای حاوی واقعیاتی در مورد کووید-191

 

Interim Guidance for COVID-19 Prevention and Control in Schools, UNICEF, WHO, IFRC, March 2020 1      برگرفته از
’novel coronavirus’ or ‘2019-nCoV 2019‘      2

1-1-1. شناخت کووید-19
اهداف

در انتهای این بخش خواهید توانست:

ع آن را به یاد بسپارید.. 1 واقعیت        های ضروری دربارۀ کووید-19 و پروتکل های مربوط به کنترل شیو

فرصت تأمل و بازاندیشی
به پرسش های زیر پاسخ دهید:

چه راه هایی برای کاهش سرعت انتشار کووید-19 وجود دارد؟       . 2

 

چه گروه        هایی در معرض بیشترین ریسک ابتال به کووید-19 هستند؟. 3

ع  در نخستین خرده پودمان، نمایی کلی از کووید-19 ارائه شده است. این نمای کلی شامل اطالعات کلیدی دربارۀ ویروس، نحوۀ شیو

آن و افرادی است که در معرض بیشترین ریسک ابتال به بیماری هستند.

کووید-19 چیست؟

در   COVID معادل  کووید  عبارت  است.  کروناویروس  از  جدید  گونه ای  از  ناشی  بیماری  یک  کووید-19 

انگلیسی است که در آن، CO مخفف کلمه Corona )کرونا(، VI مخفف کلمه Virus )ویروس(، و D مخفف 

می        شد.  گفته   »20192 جدید  »کروناویروس  بیماری  این  به  پیش ازاین  است.  )بیماری(   Disease کلمه 

کووید-19 ویروسی جدید از خانوادۀ همان ویروس        هایی ا        ست که سندروم حاد تنفسی )سارس( و برخی 

می        شوند. سبب  را  معمولی  سرماخوردگی        های  انواع 

نشانه        های کووید-19 کدامند؟

سبب  می تواند  بیماری   ، حادتر موارد  در  است.  نفس  تنگی  و  سرفه  تب،  بیماری  این  مهم  نشانه های 

، بیماری می تواند کشنده نیز باشد. نشانه های این بیماری،  التهاب ریه و مشکالت تنفسی شود. در مواردی نادر

هستند.  کووید-19  از  شایع  تر  بسیار  که  دارد  شباهت  معمولی  سرماخوردگی  یا  آنفلوانزا  بیماری  نشانگان  به 

خرده پودمان   1-1. نمای کلی
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است.  ضروری  کووید-19  به  ابتال  از  اطمینان  برای  آزمایش،  انجام  نشانگان،  در  شباهت  این  به دلیل 

ع می یابد؟ کووید-19 چگونه شیو

این ویروس، ازطریق تماس مستقیم با قطرک        های تنفسی فرد بیمار )که با سرفه و عطسه پراکنده می        شوند( 

از  افراد بیمار هیچ نشانگانی بروز نکند و درنتیجه عالمت مشخصی  از  منتقل می        شود. ممکن است در برخی 

دیگران  به  را  ویروس  می        توانند  هم  بیماری  نشانه های  بدون  افراد  بااینکه  ندهند.  نشان  را  کووید-19  بیماری 

منتقل کنند، ولی هنوز مشخص نیست که میزان آن چقدر است و درنتیجه به تحقیقات بیشتری دراین زمینه 

نیاز است.1 ویروس کووید-19 می        تواند تا چندین ساعت روی سطوح دوام آورد ولی با اعمال روش        های بهداشتی 

آلودگی        ها را از میان برد. مناسب ازجمله با شستن دست ها و گندزدایی از سطوح، می        توان 

چه کسانی در معرض بیشترین ریسک هستند؟

ما هرروز چیزی جدید در مورد نحوۀ تأثیرگذاری کووید-19 بر انسان ها فرامی        گیریم. به نظر می        رسد که سالمندان 

و کسانی که بیماری        های مزمن و زمینه        ای مثل دیابت یا مشکل قلبی دارند، بیشتر در معرض ریسک ابتالی به 

عالیم شدید بیماری هستند. ازآنجایی که این یک ویروس جدید است، نحوۀ تأثیرگذاری اش بر کودکان و دیگر 

، هنوز در حال بررسی است. می        دانیم که افراد در هر سنی ممکن است مبتال شوند ولی  گروه های آسیب پذیر

تابه حال موارد به  نسبت کمتری از ابتالی کودکان به کووید-19 گزارش شده است. این ویروس، جدید است و 

باید در مورد نحوۀ تأثیر آن بر کودکان بیشتر بدانیم. کووید-19 در مواردی نادر می        تواند کشنده باشد که تابه حال 

بیشتر از میان سالمندانی با بیماری        های زمینه        ای بوده است.

روش درمان کووید-19 چیست؟

در حال حاضر هیچ واکسنی برای کووید-19 وجود ندارد. بااین حال، اگر نشانگان بیماری، مانند تب، سرفه        های 

 از دستورالعمل        ها و اطالعات رسمی ابالغ شده ازسوی دولت یا 
ً
ممتد و مشکالت تنفسی در شما بروز کرد، حتما

ارگان        های حوزه سالمت تبعیت نمایید.2مطالعات بالینی، در حال بررسی و ارزیابی درمان        های احتمالی کووید-19 

هستند.

ع کووید-19 کاست یا از آن پیشگیری کرد؟  چگونه می        توان از سرعت شیو

کاهش  برای  عمومی  بهداشتی  اقدامات  آنفلوانزا،  یا  سرماخوردگی  مانند  تنفسی  عفونت        های  دیگر  همچون 

سرعت شیوع بیماری، از اهمیتی بسزا برخوردارند. اقدامات بهداشتی عمومی عبارت اند از اقدامات پیشگیرانۀ 

زیرند: که شامل موارد  روزانه 

قرنطینۀ خانگی در زمان بیماری	 

پوشاندن دهان و بینی با داخل آرنج یا دستمال هنگام سرفه و عطسه	 

انداختن فوری دستمال مصرفی در سطل زباله	 

شستن مکرر دست ها با آب و صابون	 

نظافت سطوح و اشیایی که زیاد لمس می        شوند	 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-how-is-covid-19-transmitted 1        برگرفته از
https://www.rcpch.ac.uk/resources/covid-19-resources-parents-carers#key-messages 2       برگرفته از
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 فعالیت های پیشنهادی

به عنوان معلم، الزم است به روز ترین اطالعات و توصیه        ها را دربارۀ کووید-19، از سازمان        های معتبر مانند یونیسف، 

جهانی  سازمان   ،)CDC( بیماری  از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز   ،)IFRC( هالل احمر  و  خ  سر صلیب  بین        المللی  فدراسیون 

بهداشت و نیز وزارت بهداشت کشور خودتان کسب کنید. دانستن اطالعات پایه دربارۀ کووید-19 ازجمله در خصوص 

نشانگان، عوارض، نحوۀ شیوع و چگونگی جلوگیری از انتقال آن ضروری است.

و  خود  بهروزی  و  سالمت  می        توان  عمومی،  بهداشت  کارشناسان  توصیه        های  از  پیروی  و  موجود  شرایط  پایش  با 

اطرافیان را تضمین کرد. به خصوص در بخش آموزش الزم است به توصیه        ها و پروتکل        های ارائه شده در سطح ملی در 

رابطه با مدارس و محل کار توجه داشته باشید تا از قواعد و مقررات خاصی که در کشور شما در رابطه با این بیماری 

گاهی یابید. مراقب اطالعات غلط و افسانه هایی باشید که دربارۀ این بیماری، دهان به دهان و ازطریق  اعمال می        شود آ

فضای مجازی منتشر می شوند.

برخی از دانش آموزانتان ممکن است از خانواده هایی بیایند که در آنها فقط اطالعات نادرست دربارۀ کووید-19 ردوبدل 

می شود. الزم است واقعیت ها را به آنها آموزش دهید. از این فرصت استفاده کنید و در خصوص روش صحبت دربارۀ 

کووید-19 با دانش آموزان و واقعیات پایه        ای که می        خواهید با آنها در میان بگذارید، فکر کنید:

کووید-19 ویروسی جدید از خانوادۀ ویروس        هایی مانند سارس و دیگر انواع سرماخوردگی معمولی         است.	 

افراد همه سنین به بیماری مبتال می شوند ولی تاکنون موارد به نسبت کمتری از ابتالی کودکان به کووید-19 گزارش 	 

شده است.

همواره از توصیه        های سازمان        های معتبر مانند یونیسف، سازمان جهانی بهداشت و وزارت بهداشت کشور متبوعتان 	 

پیروی کنید.

نکاتی برای به خاطرسپردن
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اهداف

در انتهای این بخش خواهید توانست:

مفهوم فاصله        گذاری فیزیکی را درک  کنید.. 1

شیوه اجرای فاصله                گذاری فیزیکی را در کالس درس تان مشخص کنید.. 2

ج از کالس درس می        پردازد. در این خرده پودمان به طور مشخص،  خرده پودمان دوم، به پروتکل        های مهم، هم برای داخل و هم خار

اطالعاتی دربارۀ چگونگی حفظ فاصلۀ فیزیکی در کالس، بهترین روش        های رعایت بهداشت عمومی و نظافت دست ها، و اطالعاتی در 

خصوص نظافت عمومی و ضدعفونی کردن ارائه می        شود.

1-2-1. فاصله        گذاری فیزیکی

فرصت تأمل و بازاندیشی

به پرسش        های زیر پاسخ دهید:

برای اطمینان از اینکه کالستان ایمن است، چه کاری از دست شما برمی        آید؟. 1

رعایت . 2 را  ایمنی  مسائل  نیز  زنگ تفریح ها(  و  ناهار  زنگ  در  )مثال  درس  کالس  از  ج  خار در  دانش        آموزان  اینکه  از  اطمینان  برای   

بکنید؟ می        توانید  چه  می        کنند، 

محتوای یادگیری
فاصله        گذاری فیزیکی در مدرسه. برگرفته از توصیه        های سازمان جهانی بهداشت دربارۀ اقدامات بهداشتی عمومی در مدارس در زمان 

کووید-19

فاصلۀ دست        کم یک متری را از تمام کسانی که در مدرسه حضور دارند حفظ کنید؛	 

فضای بین میزوصندلی        ها یا نیمکت ها را افزایش دهید )دست کم یک متر بین آنها(،  زنگ های تفریح و زنگ ناهار 	 

را چرخشی برگزار کنید )اگر مشکل است، یک راه جایگزین، خوردن ناهار در کالس و پشت نیمکت هاست(؛

تا جایی که ممکن است، دانش آموزان کالس        ها را در طول فعالیت        های مدرسه و بعد از مدرسه، با هم نیامیزید؛ 	 

مثاًل دانش        آموزان یک کالس در طول روز در فضای همان کالس بمانند و درعوض، معلمان بین کالس        ها در گردش 

باشند؛ یا در صورت امکان، کالس        ها ورودی        های جدا داشته باشند، یا نظمی خاص برای ورود و خروج دانش        آموزان 

کالس        های مختلف به داخل ساختمان/کالس تعیین شود؛

خرده پودمان 1-2. پروتکل        های کالسی
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فعالیت های پیشنهادی

، ثبت برخی از این باید و نبایدهای کالسی را آغاز کنید. با استفاده از جدول زیر

بایدها در کالس نبایدها در کالس

به منظور سالم و احوالپرسی، برای هم دست تکان دهید هنگام انجام کارهای دونفره یا گروهی، از یک متر 
به هم نزدیک        تر نشوید.

کردم و سپس بعضی از بایدها و نبایدهای  برای آغاز، من شروع به اندیشیدن 
کووید-19 را در این جدول نوشتم. شما چرا  کالس درس در شرایط همه گیری 

امتحان نمی        کنید؟

برنامه زمانی دورۀ دوم متوسطه را به چند شیفت گسترش دهید. یعنی برخی از دانش        آموزان و معلمان  شیفت صبح 	 

؛ در مدرسه حاضر شوند، بعضی دیگر شیفت بعدازظهر و بقیه شیفت عصر

در صورت امکان، افزایش تعداد معلمان را مدنظر قرار دهید تا بشود تعداد دانش        آموزان کمتری در هر کالس داشت 	 

)البته اگر فضای الزم موجود باشد(؛

در خصوص تجمع هنگام ترک مدرسه یا سوارشدن به سرویس، به دانش        آموزان هشدار دهید. در صورت امکان، مانِع 	 

بردن کودک از مدرسه توسط اعضای مسن خانواده شوید )یعنی پدربزرگ و مادربزرگ(. زمان ورود به مدرسه و خروج از 

آن را به گونه ای تنظیم کنید که برحسب گروه سنی مختلف باشد تا گردهمایی        های بزرگ کودکان در یک زمان کاهش 

یابد؛

زنگ استراحت        های مشترک را به حداقل برسانید، یعنی زمان و مکان صرف ناهار برای کالس        ها متفاوت باشد؛	 

نحوۀ برگزاری زنگ ورزش را به بحث و بررسی بگذارید؛	 

تا حد امکان کالس        ها را در فضای باز برگزار کنید یا در غیر این صورت هرچه می توانید اتاق ها را تهویه کنید؛	 

دانش        آموزان را تشویق کنید تا در زمان ترک مدرسه، در گروه        های بزرگ تجمع یا معاشرت نکنند.	 

در رابطه با فاصله        گذاری فیزیکی الزم است چند قاعدۀ اساسی را برای کالس وضع کنید. این قواعد باید مطابق با رویه        های تعیین شده 

ازسوی مدیریت مدرسه و نیز پروتکل        های وزارت بهداشت کشور متبوع یا نهادها یا مراجع بهداشتِی محلی باشد.

به منظور تضمین رعایت این قواعد ازسوی دانش        آموزان، تهیه فهرست بایدها و نبایدها به کمک دانش        آموزان می        تواند مفید باشد. 

اگر آنها در این کار مشارکت داشته باشند، احتمال رعایت قواعد مربوط به فاصله        گذاری فیزیکی توسط خودشان افزایش می        یابد. باهم 

فهرستی از بایدها و نبایدها را تعیین کنید و در آن موارد زیر را مشخص نمایید:

باشد؛ فاصله        گذاری فیزیکی در  باید  و نیمکت        ها چگونه  کنند؛ نحوۀ چینش میز  احوالپرسی  و  باهم سالم  باید  دانش        آموزان چگونه 
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منابع دیگر 1 

Interim Guidance for COVID-19 Prevention and Control in Schools, UNICEF, WHO, IFRC, March 2020 1 برگرفته از

زمان ناهار باید به چه نحو انجام شود )کنار چه کسی بنشینند، در زنگ های تفریح با چه کسی بازی کنند، چگونه در طول هفته با دیگر 

دوستان شان کارها را زمان        بندی کنند(.

: پیشنهادهای دیگر برای فاصله        گذاری فیزیکی عبارت اند از

تناوبی کردن زمان حضور در مدرسه؛ یعنی معلمان می        توانند ساعت شروع و پایان درس را متفاوت سازند تا تمام دانش        آموزان 	 

باهم در کالس حضور نیابند، یعنی مثاًل نیمی از دانش        آموزان در صبح و نیم دیگر در بعدازظهر به مدرسه بیایند؛

، مانع، غیره(؛	  حفظ فاصلۀ یک متری در صف ورود به کالس به هر طریق ممکن )با استفاده از تابلو، عالمت گذاری  روی زمین، نوار

هر 	  دانش        آموزان  خروج  و  ورود  برای  خاص  نظمی  یا  کنند  استفاده  مختلف  ورودی        های  از  امکان،  صورت  در  می        توانند  کالس        ها 

مدارس(؛ عمومی  بهداشت  اقدامات  بهداشت-  جهانی  )سازمان  شود  تعیین  ساختمان/کالس  به  کالس 

لغو گردهمایی ها، بازی        های ورزشی و هر رویدادی که به تجمع دانش        آموزان منجر می        شود.	 

آنها عمل کنید. برای اطالعات و راهنمایی        های   مطابق 
ً
باید پروتکل        های ابالغ و اجراشده ازسوی مدرسه و دولت را به خاطر بسپارید و تالش کنید حتما

، به بخش منابع مراجعه نمایید. بیشتر

چک        لیست برای مدیران، معلمان و کارکنان مدارس

شستشوی منظم دست ها و رفتارهای بهداشتی صحیح را ترویج و تعلیم دهید و بر اجرای آنها نظارت داشته باشید. از . 1

وجود تعداد کافی توالت مناسب و پاکیزه اطمینان حاصل کنید.

باید در روشویی هایی که مناسب سن دانش        آموزان اند، صابون و آب سالم موجود باشد.	 

آلوده 	  دانش آموزان را تشویق کنید تا در حالت عادی برای دست        کم 20 ثانیه و زمانی که دست هایشان به وضوح 

است برای 60-45 ثانیه دست هایشان را به طور کامل بشویند.

هرجا که امکان دارد در توالت        ها، کالس        های درس، راهروها و نزدیک خروجی        ها مواد ضدعفونی        کننده قرار دهید.	 

اطمینان حاصل کنید که توالت        ها پاکیزه و تعدادشان کافی است.	 

ساختمان مدرسه، کالس درس و به   خصوص توالت و دستشویی        ها را روزی یک بار ضدعفونی کنید؛ به خصوص سطوحی . 2

را که توسط افراد بسیاری لمس می شوند، ضدعفونی کنید )نرده، میزهای غذاخوری، وسایل ورزشی، دستگیره        های در 

و پنجره، اسباب        بازی، وسایل کمک آموزشی و غیره(.

از محلول 0/5درصد هیپوکلریت سدیم )محلول 5000 در هر میلیون( برای ضدعفونی سطوح و محلول 70درصد 	 

مناسب  تجهیزات  از  باید  نظافت  کارکنان  درضمن،  کنید.  استفاده  کوچک  اشیای  ضدعفونی  برای  اتیلیک  الکل 

باشند. برخوردار 

هرجا که ممکن باشد، بر میزان جریان هوا و تهویۀ آن بیفزایید )باز کردن پنجره، استفاده از وسایل تهویۀ هوا در صورت . 3

وجود و غیره(.

تابلوهایی نصب کنید و در آنها روش        های درست رعایت بهداشت دست ها و دستگاه تنفسی را نشان دهید.. 4

اطمینان یابید که زباله        ها هرروز تخلیه و به شکلی ایمن دفع شوند.. 5
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1-2-2. رعایت بهداشت عمومی و نظافت دست ها

اهداف

در انتهای این بخش خواهید توانست:

روش        های رعایت بهداشت را به خصوص در مورد شستشوی دست بشناسید.. 1

نحوۀ حفظ بهداشت دست ها در کالس تان را مشخص کنید.. 2

با همکاری دانش        آموزان ، راهبردهایی را برای رعایت بهداشت عمومی و شستشوی دست ها وضع کنید و به کارببندید.. 3

فرصت تأمل و بازاندیشی

پاسخی را انتخاب کنید که گزاره        های زیر را به درستی کامل می کند. پاسخ        های صحیح، در انتهای همین پودمان آمده        اند.

 از آب............. استفاده کنید:. 1
ً
در زمان شستشوی دست ها، حتما

الف( گرم

ب( سرد

پ( دمای آب مهم نیست

پس از شستشوی دست ها باید:. 2

الف( از مایع ضدعفونی استفاده کنیم تا مطمئن شویم دست هایمان کاماًل تمیز شده اند

ب( با دستمال یک        بارمصرف آنها را خشک کنیم

پ( از یک دستمال ضدعفونی کنندۀ دست استفاده کنیم

محتوای یادگیری

دانش        آموزان  سالمتی  حفظ  و  میکروب        ها  شیوع  با  مبارزه  برای  راه        ها  مؤثرترین  و  به  صرفه        ترین  ساده        ترین،  از  یکی  دست ها  شستن 
است.1

https://www.unicef.org/coronavirus/water-sanitation-one-of-best-defences-against-coronavirus 1  برگرفته از

شما نقشی کلیدی در آموزش نحوه شستشوی دست ها به کودکان ایفا می        کنید؛ پس مهم است که خودتان الگوی رعایت 

بهداشت عمومی و نظافت دست ها در کالس باشید.
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پنج مرحلۀ زیر را برای شستشوی دست به کودکان بیاموزید:

دست های خود را با آب جاری و سالم خیس کنید.. 1

صابون کافی به دست خود بزنید تا دست هایتان را کامال بپوشاند.. 2

تمام سطوح دست ها شامل پشت دست ها، بین انگشت ها و زیر . 3

را تشویق  کودکان  بمالید. می        توانید  ثانیه  برای مدت 20  را  ناخن        ها 

کنید که هنگام شستن دست، شعر یا ترانه        ای را زمزمه کنند تا این 

کار به عادتی لذت        بخش تبدیل شود.

دست های خود را با آب جاری کاماًل آب کشی کنید.. 4

دست های خود را با دستمال یک بارمصرف و یا دستگاه خشک        کن . 5

)هرکدام که موجود است( خشک کنید.

اگر دسترسی افراد به سینک دستشویی، آب جاری و یا صابون در کالس/

الکلی  ضدعفونی  مایع  از  صورت  این  در  چه؟  باشد  محدود  مدرسه 

کنید. استفاده 

در زمان استفاده از ضدعفونی        کنندۀ دست:

 به اندازۀ یک سکه( را کف دست  خود . 1
ً
مقدار کافی از مایع ضدعفونی کننده )تقریبا

بریزید.

کف دست ها را به هم بمالید.. 2

زیر . 3 و  انگشت ها  بین  دست ها،  پشت  شامل  دست ها  سطوح  تمام  روی  را  مایع 

ثانیه(.  20 )حدود  شود  خشک  دستتان  که  جایی  تا  بمالید،  ناخن        ها 

دانش        آموزان را تشویق کنید تا همواره در زمان        هایی خاص دست هایشان را بشویند و یا 

مایع ضدعفونی به کار برند؛ مانند زمان ورود به کالس و یا خروج از آن، زمان لمس سطوح، 

وسایل آموزشی یا کتاب ها، پس از استفاده از دستمال برای پاک کردن بینی.

 
ً
دانش        آموزان باید همواره در داخل آرنج خود عطسه یا سرفه کنند. بااین حال، اگر تصادفا

 بشویند 
ً
این کار را در کف دستشان انجام دادند، به آنها بیاموزید که دست هایشان را فورا

یا از مایع ضدعفونی کننده استفاده کنند. اگر در یک دستمال سرفه یا عطسه کردند، باید 

آن را در سطل زباله بیندازند و سپس دست هایشان را بشویند. عادی کردن رویۀ   
ً
فورا

شستن مکرر دست ها، از اهمیتی باال برخوردار است.

مراحل شست و شوی دست ها با صابون

، آنها رو با صابون بشویید.   برای داشتن دستهایی تمیز
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فعالیت های پیشنهادی

کنید.  شناسایی  دانش        آموزانتان،  به  بهداشت  رعایت  مناسب  روش        های  دادن  نشان  برای  عملی  گام        ها/فعالیت        هایی  فعالیت: 

: از عبارت اند  ازاین دست  مثال        هایی 

تهیه شعر یا ترانه ای با درون مایه نظافت دست ها برای همسرایی آن با دانش آموزان؛	 

از دانش        آموزان بخواهید پوسترهایی با پیام های بهداشتی برای کالس بکشند؛	 

 	 ) یک مراسم و قرار جمعی برای نظافت و شستشوی دست ها تنظیم کنید. می        توانید زمانی خاص را در روز )مثاًل قبل/بعد از ناهار

به منظور شستن/ضدعفونی کردن دسته جمعی دست ها در نظر بگیرید؛

به شکل عملی، شستشوی دست ها یا استفاده از مایع ضدعفونی کننده را نمایش دهید؛	 

مایع 	  از  استفاده  یا  دست ها  شستشوی  بار  هر  برای  و  کنید  برقرار  کالس  در  امتیازدهی  روال  یک  صالحدید،  صورت  در 

دهید؛ امتیاز  دانش        آموزان  به  ضدعفونی کننده، 

از دانش        آموزان بخواهید اعالمیه        هایی عمومی در خصوص بهداشت دست ها طراحی کنند و این پوسترها/اعالمیه        ها را در جاهای 	 

قابل رؤیت در کالس و مدرسه نصب کنند.

: موارد دیگر

برای ایده های بیشتر

به نشانی زیر مراجعه کنید تا مثالی از ترانه        ها/ ویدئوهای دست شستن را ببینید:

https://www.dropbox.com/s/5pskr2ikaq4rosv/Cholera%20Awareness%20Song.mp3?dl=0

https://www.dropbox.com/s/x197vipsf1g22q9/Handwashing%20song.mp4?dl=0

دانش        آموزان را تشویق کنید که حتی با دست های تمیز هم به چشم ها، بینی و دهانشان 

به  صورت  قسمت های  این  از  معکوس،  به طور  می        توانند  میکروب        ها  زیرا  نزنند،  دست 

شوند. منتشر  کالس  سطح  در  سپس  و  منتقل  آنها  دست های 

شستشوی مکرر دست ها و ضدعفونی کردن آنها را ترویج کنید و منابع و تجهیزات الزم را برای 

این کار تدارک ببینید. محل        هایی را برای شستشوی دست ها اختصاص دهید و آب و صابون 

کافی را در آنها تأمین کنید. در صورت امکان در هر کالس، در ورودی ها و خروجی ها و نزدیک 

غذاخوری و توالت        ها مایع ضدعفونی کننده الکلی تعبیه کنید.
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1-2-3. نظافت عمومی و ضدعفونی کردن

اهداف

در انتهای این بخش خواهید توانست:

تفاوت بین نظافت و ضدعفونی کردن را تشخیص بدهید.. 1

بدانید که هرکدام از این روش های رعایت بهداشت، شامل چه قدم هایی است.. 2

فرصت تأمل و بازاندیشی

پاسخی را انتخاب کنید که فکر می        کنید دقیق باشد. پاسخ        های صحیح، در انتهای همین پودمان آمده        اند.. 1

، مثال)        هایی( از فضاهای پرریسک هستند؟ کدام یک از موارد زیر

الف( دستشویی        ها

ب( فضاهای ورزشی

پ( کافه و سالن غذاخوری

ت( اتاق بهداشت/ اتاق پرستار

ث( تمام موارد باال

2.           غلظت هیپوکلریت سدیم به کاررفته به عنوان محلول ضدعفونی باید........... باشد:

الف( 0/9درصد

ب( 0/5درصد

پ( 0/1درصد

محتوای یادگیری
، اطالعاتی در خصوص چگونگی حفظ پاکیزگی کالس و ضدعفونی آن در اختیار شما قرار می دهد.1 توصیه        های زیر

https://www.cdc.gov/flu/school/cleaning.htm 1  برگرفته از

، کیبورد رایانه، 	  ، دستگیرۀ در نظافت و ضدعفونی کردن روزانۀ سطوح و اشیایی که به کرات لمس می        شوند، مانند میز

وسایل آموزشی، شیر آب، تلفن         و اسباب        بازی؛        

اغلب در رویه        های استاندارد، ضدعفونی فضاهایی خاص از مدرسه مانند دستشویی        ها توصیه شده است )معمواًل 	 

توسط کارکنان خدماتی(؛

 تمیز کنید. اگر سطوح یا اشیا، با ترشحات بدن یا خون آلوده شده اند، 	 
ً
سطوح و اشیایی را که به وضوح کثیف اند فورا

آلودگی را  از دستکش و دیگر تمهیدات احتیاطِی استاندارد استفاده کنید تا با این ترشحات تماس نداشته باشید. 

زدوده، سپس سطح موردنظر را ضدعفونی کنید.

21 آماده برای بازگشت:بسته آموزشی آمادگی معلمان



فعالیت های پیشنهادی

به عنوان معلم، شما نقشی مهم در تضمین نظافت و ضدعفونی شدن کالس درستان دارید. این کار باید با همکاری بقیۀ کارکنان 

)کارکنان خدماتی و دفتری(. انجام شود  مدرسه 

کالس های هنر، از دانش        آموزان خواستم تا پوسترهای خالقانه و  در یکی از 
کنیم و  کنند تا در راهروها نصب  بامزه        ای به منظور یادآوری و هشدار درست 

کنند. مؤدبانه از دیگران بخواهیم تا قواعد نظافت را رعایت 

از وسایل و مواد مناسب برای نظافت استفاده کنید:

 دستورالعمل        های طرز استفادۀ ایمن و مناسب از وسایل و مواد نظافتی را مطالعه کرده و از فهمیدن 	 
ً
حتما

محتوای آن ها مطمئن شوید؛

از دستورالعمل        های ارائه شده روی برچسب آن ها تبعیت کنید؛	 

استفاده از محصوالت تمیزکاری و ضدعفونی اغلب نیازمند استفاده از دستکش و محافظ چشم است؛ مثاًل 	 

هنگام استفاده از محلول        های ضدعفونی شیمیایی همیشه باید برای محافظت از دست ها از دستکش 

استفاده کرد.

مواد شوینده و ضدعفونی کننده را باهم مخلوط نکنید مگر آنکه در برچسب آنها، ایمنی این کار ذکر شده 	 

باشد. ترکیب کردن برخی محصوالت )مانند سفیدکنندۀ کلرین و تمیزکنندۀ آمونیاک( می        تواند به جراحت 

جدی و حتی مرگ منجر شود؛

می        توان برای ضدعفونی سطوح، از محلول        های سفیدکنندۀ رقیق        شده هم استفاده کرد؛	 

به برچسب روی محصول نگاه کنید و ببینید که آیا محلول سفیدکنندۀ شما، برای ضدعفونی مناسب بوده 	 

اطمینان  محصول  تاریخ مصرف  نشدن  منقضی  از  است.  0/5درصد  میزان  به  سدیم  هیپوکلریت  حاوی  و 

یا  رنگی  لباس        های  روی  ایمن  استفادۀ  مخصوص  که  آنهایی  مانند  سفیدکننده        ها،  برخی  کنید.  حاصل 

نباشند؛ مناسب  ضدعفونی  برای  است  ممکن  هستند  لباس ها  سفیدسازی 

مؤثر 	  کروناویروس  با  مبارزه  برای  شود،  رقیق  مناسب  میزان  به  وقتی  منقضی نشده  خانگی  سفیدکنندۀ 

است؛

با 	  هرگز  را  خانگی  سفیدکنندۀ  کنید.  پیروی  مناسب  تهویۀ  و  استفاده  طرز  برای  کارخانه  دستورالعمل  از 

نکنید؛ مخلوط  دیگری  پاک        کنندۀ  هر  یا  آمونیاک 

بگذارید محلول دست        کم یک دقیقه بر روی سطح باقی بماند.	 
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نکاتی برای به خاطرسپردن

شناخت کووید-19، چگونگی شیوع آن و افراد با ریسک باالی ابتال به بیماری، نخستین گام مهم در تعیین رویه        ها 	 

و پروتکل        های کالسی         است. دانش        آموزان نخست باید بفهمند که این بیماری چیست تا آنگاه از قواعد مربوط به 

آن پیروی کنند.

 هنگام تعیین قواعد کالسی در خصوص فاصله        گذاری فیزیکی، خوِد دانش        آموزان را نیز مشارکت دهید. اگر آنها خوْد 	 

بخشی از این فرایند باشند، احتمال اینکه از این قواعد پیروی کنند بیشتر می        شود.

کردن 	  با ضدعفونی  با شستن دست ها و چه  را نمایش دهید )چه  رعایت بهداشت دست ها  روش        های مناسب 

آن ها(.

برای پرهیز از تماس با سطوح پرریسک:

از لمس نردۀ پلکان پرهیز کنید	 

به دستگیره        های در دست نزنید	 

فعالیت: چند ایده و قاعدۀ نوآورانه را همراه با دانش        آموزان خلق کنید تا به  اتکای آنها بتوان در کالس/مدرسه از لمس 

سطوح پرریسک و جاهایی که زیاد لمس می        شوند، پرهیز کرد.

مثاًل در زمان باال یا پایین رفتن از پله        ها، به نرده ها دست نزنند یا دِر کالس را باز بگذارند تا دیگر نیازی به لمس دستگیره 

نباشد.

 در کالس درس نصب کنید.
ً
باهم چند قاعده وضع کنید و آنها را روی یک برگۀ بزرگ بنویسید تا بعدا

23 آماده برای بازگشت:بسته آموزشی آمادگی معلمان



خرده پودمان سوم، بر اقداماتی که الزم است در شرایط بیمار شدن احتمالی یکی از دانش        آموزان تان انجام دهید، تمرکز دارد. در این 

خرده پودمان، نحوۀ شناسایی نشانگان بیماری و گزارش        دهی بررسی شده است. همچنین در این بخش، انگ        های اجتماعِی مرتبط با 

ح شده است. بیماری کووید-19 و چگونگی مبارزه با آنها در کالس درس مطر

1-3-1. شناسایی نشانگان بیماری
اهداف

در انتهای این بخش خواهید توانست:

برمبنای پروتکل        های رسمی، بیمار بودن احتمالی دانش        آموزان یا کارکنان مدرسه را تشخیص دهید.. 1

ع بیماری را بشناسید.. 2 روال اقدامات موردنیاز در شرایط وقو

فرصت تأمل و بازاندیشی

پاسخ مناسب به پرسش        های زیر را انتخاب کنید. پاسخ        های صحیح، در انتهای همین پودمان ارائه شده اند.

را . 1 الزم  اقدامات  مجموعه   ، زیر موارد  از  کدام یک  است،  شده  مبتال  کووید-19  به  دانش        آموزانتان  از  یکی  که  برسد  بنظرتان  اگر 

دربرمی گیرد؟

الف( دمای بدنش را اندازه گیری کنید، وجود نشانه های دیگر بیماری را بررسی کنید، و قرنطینه را تا زمانی که والدین یا سرپرست 

دانش آموز ، او را تحویل بگیرند و پروتکل        های بهداشتی دیگر را اجرا کنند، ادامه دهید.

، او را در گوشه ای از  ب( کاری به او نداشته باشید. احتمااًل مشکل خطرناکی نیست و به زودی خوب می        شود. کافی است مابقی روز

کالس، از دیگران جدا سازید. 

بعضی از مردم ممکن است حامل ویروس باشند ولی هیچ نشانه        ای بروز ندهند. به این افراد می        گوییم:. 2

الف( غیرمعمولی

ب( مثبِت کاذب

پ( بدون نشانه

محتوای یادگیری

شناسایی نشانگان کووید-19

نشانه        های زیر در میان مبتالیان به کووید-19، در هر دو گروه بزرگ ساالن و کودکان، رایج اند:1

تب	 

گرفتگی یا آبریزش بینی	 

گلودرد	 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/pediatric-hcp. از  برگرفتــه        1

خرده پودمان 1-3. سازوکارهای گزارش        دهی و ارجاع
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اگر یکی از دانش        آموزانتان هریک از نشانه های فوق را بروز داد چه باید کرد؟

یک مکان خاص را در مدرسه مشخص         کنید )مثاًل نزدیک در ورودی مدرسه( که مانند اتاق انتظار در آن منتظر 	 

این  مسئول  آنها  است  بهتر  دارید،  پرستار  مدرسه  در  اگر  شود.  تهویه  به خوبی  اتاق  این  آنکه  بهتر  باشند. 

اتاق های انتظار شوند. اگر دانش        آموزی احساس بیماری داشت و یا نشانه        هایی را بروز داد باید در این اتاق، در 

انتظار بنشیند تا والدین بیایند و او را ببرند. سپس اتاق باید پاک سازی، نظافت و ضدعفونی شود؛

اگر ماسک موجود است، به دانش        آموز بیمار یک ماسک بدهید؛	 

گاهی از سابقۀ تب و 	  الزم است هرروزه در محوطه ورودی ساختمان، غربالگری به منظور اندازه        گیری دمای بدن و آ

یا احساس تب در 24 ساعت گذشته برای تمامی دانش        آموزان و کارکنان انجام شود )سازمان جهانی بهداشت- 

بهداشت عمومی در مدارس(؛

 رویه        ای را برای جداسازی دانش        آموزان و کارکنان بیمار از افراد سالم تعیین کنید، البته بدون آنکه انگی به این 	 

، مشورت با کادر درمانی/ مراجع بهداشتی   افراد زده شود. همچنین فرایند اطالع        رسانی به والدین و در صورت نیاز

را هم مشخص کنید؛

درمانی 	  مراکز  به   
ً
مستقیما بیمار  دانش        آموزان/کارکنان  شود  الزم  شرایط،  و  وضعیت  به مقتضای  است  ممکن 

منتقل شوند و یا به خانه فرستاده شوند؛

همۀ دانش        آموزان را تشویق کنید که در صورت احساس کسالت، در خانه بمانند و خود را قرنطینۀ خانگی کنند؛	 

اگر غربالگری با دمای بدن مورد نیاز است، رویۀ استاندارد الزم را تبیین کنید؛	 

رویه        ها را از قبل با دانش        آموزان و والدینشان در میان بگذارید.	 

تنگی نفس	 

اسهال	 

تهوع و استفراغ	 

خستگی و کوفتگی	 

سردرد	 

دردهای عضالنی	 

کم اشتهایی	 

موارد خفیف بیماری کووید-19 نشانگانی مانند سرفه، تب و خستگی         دارد.

موارد متوسط بیماری عالئمی مانند التهاب ریه و مشکالت تنفسی         دارد.

در موارد حاد، بیماران نشانگانی مانند ذات        الریۀ شدید و درگیر شدن دیگر بافت        های بدن را تجربه می        کنند.
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فعالیت های پیشنهادی

ح و برنامه برای کنترل شیوع بیماری در کالس درس تان ایجاد کنید. در صورت گزارش احساس بیماری ازسوی یکی  برای خود، یک طر

از دانش        آموزان در مدرسه، چه گام        هایی را برمی        دارید؟ تمامی گام        های ممکن را از زمانی که به شما اطالع داده می        شود، در نظر بگیرید.

همچنین، به این فکر کنید که اگر یکی از کارکنان احساس بیماری کرد، چه کارهایی باید انجام دهید؟

ح کنترل شیوع بیماری طر

پروتکل        های مربوط به بیماری دانش        آموزان پروتکل        های مربوط به بیماری کارکنان مدرسه
 )شامل خود شما(

آنها را از دیگران مجزا )قرنطینه( کنید	 

دمای بدنشان را بسنجید	 

به والدینشان اطالع دهید	 

تلفنی مرخصی استعالجی بگیرید	 

من برای کالسم یک طرح کنترل شیوع بیماری تهیه کرده        ام.
به کمک این طرح می دانم هنگام بیمارشدن یکی از بچه های 

کالس، باید چه کنم. 

احتمااًل  است.  شده  منتشر  چندسیستمی1  التهابی  بیماری  به  کودکان  ابتالی  از  گزارش  چندین  به تازگی  نکته: 

یک پوستی، افزایش فشار خون و یا مشکالت حاد دستگاه  این سندروم با کووید-19 ارتباط دارد. اگر هرگونه تحر

باشد؛  چندسیستمی  التهابی  سندروم  عالئم  دارد  احتمال  کردید،  مشاهده  دانش        آموزانتان  در  را  هاضمه 

بفرستید. درمانی  مراکز  به  را  دانش        آموز   
ً
فورا بنابراین، 

Multisystem Inflammatory        1
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1-3-2. غلبه بر انگ        زنی
اهداف

در انتهای این بخش خواهید توانست:

ح کنید و در صورت وقوع، به آن بپردازید.. 1 موضوع انگ        زنی و تبعیض را در کالس خود طر

موقع حرف زدن دربارۀ کووید-19 از واژگان مناسب استفاده کنید.. 2

فرصت تأمل و بازاندیشی

راهنمای  از  زیر  گزیدۀ  بزند.  دامن  انگ        زنی  و  منفی  برداشت        های  به  می        تواند  کووید-19  خصوص  در  واژه گزینی  و  سخن گفتن  شیوه 

کووید-19  با  انگ های اجتماعی مرتبط  خ و هالل احمر و سازمان جهانی بهداشت دربارۀ  بین        المللی صلیب سر یونیسف، فدراسیون 

است. شده  برداشت 

به کاررفته  لحن  و  کردن...(  ایزوله  مشکوک،  مورد  )مثل  واژگان  برخی  می        شود،  صحبت  کروناویروس  بیماری  از  »وقتی 

می        تواند معنایی منفی را در ذهن افراد پدید آورد و زمینۀ انگ        زنی را فراهم کند. این کار می        تواند کلیشه ها و پنداشت های 

منفی موجود را تأیید کرده، ربط غیرمنطقی بین بیماری و دیگر عوامل را تقویت         نماید، موجب ترس گسترده         شود، و به 

آزمایش و  گریزان شدن مردم از غربالگری،  که به بیماری مبتال شده        اند لطمه بزند. این امر به  کسانی  شخصیت انسانی 

«1 است که مستلزم احترام گذاشتن به افراد ]بیماران[ و  قرنطینه منجر می        شود. توصیۀ ما، اتخاذ لحن و زبانی »انسان مدار

آنها در تمامی مجاری ارتباطی و رسانه        هاست«. توانمندسازی 

« را در زیر مشاهده می کنید:2 مثال        هایی از زبان »انسان مدار

از 	  به جای استفاده از واژگانی همچون »موارد« یا »قربانیان« بگویید »کسانی که به بیماری کووید-19 مبتال شده        اند«، »کسانی که 

بیماری کووید-19 مداوا شده        اند« یا »کسانی که در حال بهبود از بیماری کووید-19 هستند«؛

به جای »موارد مشکوک به کووید-19« یا »موارد مشکوک«، بگویید »کسانی که ممکن است کووید-19 داشته باشند«؛	 

به جای »کسانی که دیگران را مبتال می        کنند«، بگویید »کسانی که مبتال شده        اند« یا »کسانی که به بیماری دچار شده        اند«.	 

غلبه بر انگ        زنی و تشویق همه افراد دارای نشانه ها به آزمایش دادن، بخشی از فرایند کندسازی شیوع ویروس است.

پیش از آن که در کالس درباره ویروس حرف بزنید، باید در رابطه با زبان و کلمات انتخابی تان فکر کرده باشید.

دقیق ترین پاسخ را از میان گزینه ها انتخاب کنید. پاسخ        های درست، در انتهای همین پودمان آمده        اند.

وقتی به کسانی که کووید-19 دارند اشاره می        کنید، از کدام یک از عبارات زیر نباید استفاده کنید؟. 1

الف( آنها کووید-19 دارند

ب( آنها در حال درمان از بیماری کووید-19 هستند

پ( آنها موارد مشکوک به کووید-19 هستند

چه چیزی در مورد کووید-19 موجب این همه انگ        زنی می        شود؟. 2

الف( کووید-19 یک ویروس جدید است و ما از چیزهای ناشناخته می        ترسیم

ب( ربط دادن ترس خود به دیگران، کار راحتی است

پ( تمام موارد باال

›People First‹  1
https://www.unicef.org/documents/social-stigma-associated-coronavirus-disease-covid-19 2  برگرفته از
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محتوای یادگیری

، به علت جدید و ناشناخته بودن ویروس  از زمان شیوع کووید-19 بر میزان انگ        زنی اجتماعی افزوده شده است. این امر

است که آن را به ویروسی هراس انگیز بدل می کند. بااین حال، این گونه انگ زدن می        تواند بسیار خطرناک باشد؛ مثاًل انگ        های 

، کودکان پناهنده و یا کودکان دارای معلولیت، به دلیل همه        گیری کووید-19 تشدید شده        اند.  موجود در مورد کودکان فقیر

غ از وضعیت و رتبۀ اجتماعی شان مبتال  الزم است به دانش        آموزان تان یادآوری کنید که این بیماری می        تواند همه مردم را، فار

کند.

کووید-19 مراقب و حساس  دربارۀ  باید موقع بحث  تمام دانش        آموزان،  برای  امن  به فضایی  کالس درس  تبدیل  به منظور 

باشید. می        توانید به کمک دانش آموزان کالس، فهرستی از بایدها و نبایدها را درزمینه انتخاب واژگان و زبان و لحن مناسب 

در خصوص کووید-19 تهیه کنید. 

تا  شود  منتقل  خانه  به  دانش        آموزان  توسط  کالس،  در  مناسب  کلمات  انتخاب  به  مربوط  اطالعات  است  خوب  همچنین 

کنند. با اعضای خانواده تمرین  و  را در خانه  رفتار  این  بتوانند 

به دانش        آموزان تان یادآوری کنید که کسانی که به کووید-19 مبتال شده        اند، مرتکب هیچ اشتباهی نشده        اند؛ پس نباید با آنها 

برخورد نامناسبی کرد. ابتال به کووید-19 به معنای آن نیست که فرد مبتال ارزش کمتری از دیگران دارد.

فعالیت های پیشنهادی

می        توانید جدولی مانند جدول زیر تهیه کنید و در کالس قرار دهید تا دانش        آموزان بتوانند به آن مراجعه کنند.

کرده ام. در تهیۀ این جدول، توجهی خاص  که من تهیه  این جدولی ا        ست 
به نوع واژگان انتخابی داشتم تا بتوانیم از این طریق مانع انگ        زنی، تبعیض و 

کالس مان بشویم. قلدری های احتمالی در 

بایدها  نبایدها 

این بیماری را کووید-19 یا کروناویروس خطاب کنید	 
بر اثربخشی اقدامات پیشگیرانه و درمانی تأکید کنید	 
توضیح دهید که برای مبارزه با این چالش، ما همگی 	 

باهم هستیم

به این بیماری ویروس ووهان نگویید	 
به جنبه        های منفی آن گیر ندهید	 
هیچ گروهی را به خاطر همه گیری بیماری سرزنش نکنید	 
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برای  تا  می        کنم  ترغیب  را  دانش        آموزان  درس،  کالس  در 
کسب اطالعات دقیق و روزآمد که بطورخاص برای جامعۀ ما 

کنند. سودمندند، تحقیق و جستجو 

1-3-3.  زدودن افسانه ها دربارۀ کووید-19
اهداف

در انتهای این بخش خواهید توانست:

برخی افسانه        ها و باورهای نادرست دربارۀ کووید-19 را بزدایید.. 1

مجراهای کسب اطالعات دقیق را بشناسید.. 2

فرصت تأمل و بازاندیشی

پاسخی را که به نظر شما درست است انتخاب کنید. پاسخ        های درست در انتهای همین پودمان آمده        اند.

برای کسب اطالعات دربارۀ کووید-19 باید به منابع زیر مراجعه کنیم:. 1

الف( دوستان و همسایگان

ب( اطالعاتی که از فیس بوک دریافت می        کنید

پ( اطالعاتی که در واتس        اپ برای شما می        فرستند

ت( منابع معتبر )سازمان جهانی بهداشت، مرکز کنترل بیماری( و نیز وزارت بهداشت کشور متبوع

به چند افسانه و باور غلطی فکر کنید که در جامعۀ محلی خود در خصوص کووید-19 شنیده        اید. از کجا تشخیص دادید که این . 2

باورها، افسانه هایی بی پایه هستند؟

به عنوان یک آموزشگر، دانستن واقعیات، هم از جان شما و هم دانش آموزانتان حفاظت خواهد کرد. درحالی که دانستن واقعیات 

مهم است، زدودن باورهای افسانه واِر بالقوه خطرناک در خصوص کووید-19 هم به همان اندازه ضروری         می        نماید. وانگهی رد کردن 

و زدودن اطالعات نادرست دربارۀ کووید-19 می        تواند به غلبه بر انگ های اجتماعی حول این ویروس کمک کند.

محتوای یادگیری

این قبیل تحقیقات را همواره باید با استفاده از منابع معتبر مانند سازمان جهانی بهداشت یا مرکز کنترل بیماری و به خصوص 

وزارت بهداشت انجام داد.

به  باورها  این  اصالح  برای  فرصت  این  از  می        کنند،  تکرار  را  خود  نادرست  شنیده        های  برخی  دانش        آموزان  که  شدید  متوجه  اگر 

کنید. استفاده  کووید-19  به  مربوط  افسانه های  کشیدن  چالش  به  و  سازنده  شکلی 

بعضی از خطرناک        ترین باورهای غلط در خصوص کووید-19 حول موضوع خوردن/مصرف برخی غذاها یا مواد شیمیایی خاص 

برای مبارزه با ویروس و ضدعفونی بدن می        چرخند )مثاًل خوردن سیر درمانش می        کند یا نوشیدن مایع سفیدکننده، بدن را از 

داخل ضدعفونی می کند و مانع ابتال به ویروس می        شود(.
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ح و به دانش        آموزان توصیۀ اکید کنید که این، باوری نادرست است  ضروری ا        ست که این مورد را در کالس درس خود مطر

و تحت هیچ شرایطی نباید به چنین کاری مبادرت کرد.

، اطالعاتی را که همراستا با دستورالعمل        های  آنها را به مطابقت دادن باورهای رایج با واقعیت ها تشویق کنید. برای این کار

ابالغی مراجع محلی یا ملی برای بهداشت عمومی و ایمنی هستند، در اختیار آنها قرار دهید.

به  کالس،  به  آنها  دعوت  قالب  در  هم  را  بهداشتی  مراجع  از  یکی  مانند  کارشناسان،  نظرات  می        شود  توصیه  همچنین 

دانش آموزان منتقل کنید. این کارشناسان می        توانند مطالبی را در رابطه با ویروس به کودکان ارائه دهند و در همین حال 

گویند. کودکان پاسخ  کنند و به پرسش        های ضروری  از افسانه تفکیک  را  واقعیت 

فعالیت های پیشنهادی

فعالیتی که می        توانید با دانش آموزان کالس تان انجام 

مقابله  برای  پوسترهایی  یا  و  پویش  ایجاد  دهید، 

»ضدافسانه«  پوستر  یک  نمونۀ  افسانه        هاست.  با 

محصول سازمان جهانی بهداشت را در اینجا می        بینید.

را  دانش        آموزان تان  پوسترهای  و  تصویری  اطالعات 

واقعیات  این  تا  کنید  نصب  کالس  دیوارهای  روی 

شود. یادآوری  همه  برای  مهم 

دسته        جمعی  جستجوی  با  را  کار  این  است  بهتر 

واقعیات ازطریق منابع معتبر موجود شروع کنید )اگر 

ندارید،  دسترسی  رایانه/اینترنت  به  خود  کالس  در 

باشند(. خوبی  منبع  محلی  روزنامه های  شاید 

بله، پای این ویروس به کشورهایی با آب وهوای 
خشک  و  سرد  کشورهای  به  نیز  و  شرجی  و  گرم 

است. رسیده 
در هرجایی که زندگی می        کنید، با هر آب وهوایی 
احتیاطی  اقدامات  از  باید  باشد،  داشته  که 
و  بشویید   

ً
مکررا را  دست هایتان  کنید.  پیروی 

یا  و  دستمال  با  را  خود  عطسۀ  یا  سرفه  جلوی 
زباله  سطل  در  را  دستمال  بگیرید.  آرنج  داخل 

بشویید. را  دست هایتان   
ً
فورا و  بیندازید 

کووید-19( می        تواند  کروناویروس جدید ) آیا 
آورد؟ گرم و مرطوب دوام  آب وهوای  در 

سازمان جهانی بهداشت
منطقــۀ غرب اقیانوسیــــه

آن را ندارند. بااین حال، باید نشانگان این بیماری را 	  همه کسانی که به کووید-19 مبتال می        شوند، نشانه        های معمول 

آنها در یکی از دانش        آموزان باید چه کنید. بشناسید و بدانید که در صورت بروز هرکدام از 

به دلیل اطالعات غلط و هراس افراد، بر میزان انگ        زنی حول کووید-19 افزوده شده است. نسبت به انگ زنی در کالس 	 

گاه باشید و به دانش        آموزانتان، طرز صحیح صحبت در مورد این ویروس را آموزش دهید. خود آ

از زمان همه        گیری این بیماری، بر میزان انتشار دهان به دهان یا اینترنتی اطالعات نادرست افزوده شده است. ضروری 	 

ا        ست که موقع جستجوی اطالعات دربارۀ کووید-19 فقط به منابع اطالعاتی موثق )سازمان جهانی بهداشت، فدراسیون 

، یونسیف، مرکز کنترل بیماری( و همچنین مراجع بهداشتی کشور متبوع خود  خ و هالل احمر بین        المللی صلیب سر

مراجعه کنید. اگر خودتان یا هریک از دانش        آموزان نشانه        های بیماری را بروز دادید، باید توصیه ها و مراقبت های درمانی 

الزم را از پزشکان و کادر درمانی دریافت کنید؛ نه از منابع اینترنتی.

نکاتی برای به خاطرسپردن
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آزمون

کدام سه عضو بدن را نباید لمس کرد تا ریسک ابتال به کووید-19 کاهش یابد؟. 1

درست یا غلط: کودکان نسبت به بزرگ ساالن، با ریسک کمتری برای ابتال به کووید-19 روبرویند.. 2

درست یا غلط: بعضی از افراد ممکن است به کووید-19 مبتال شوند ولی هیچ نشانه        ای نداشته باشند.. 3

مؤثرترین روش بهداشتی برای به حداقل رساندن شیوع کووید-19 چیست؟. 4

هنگام شستن دست        ها باید آنها را برای چند ثانیه به هم مالید؟. 5

پنج مرحلۀ شستشوی دست را نام ببرید.. 6

اگر آب و صابون در دسترس نباشد، راه جایگزین برای حفظ بهداشت دست ها و نظافت آن ها کدام است؟. 7

درست یا غلط: نظافت و ضدعفونی کردن، یک چیزند.. 8

باید به منابع موثق و وزارت بهداشت . 9 کووید-19 همیشه  یا غلط: در زمان جستجوی اطالعات دربارۀ  درست 

کنید. مراجعه  خود  متبوع  کشور 

درست یا غلط: انگ زنی اجتماعی از زمان شیوع کووید-19 کاهش یافته است.. 10
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پاسخ نامه

1-چشم، بینی و دهان. 

2- درست؛ در  حالی که کودکان هم ممکن است به ویروس آلوده شوند ولی نسبت به بزرگ ساالن، با ریسک کمتری برای ابتال 

مواجه اند و نشانه        های کمتری هم بروز می        دهند.

3- درست؛ همۀ افراد به یک شکل تحت تأثیر ویروس قرار نمی        گیرند. کسانی که نشانه        ای بروز نمی        دهند به فرد بدون        نشانه 

معروف اند. 

4- شستشوی دست ها.

5- دست        کم 20 ثانیه.

دست هایتان  سطح  تمام  به  کافی  صابون  ثانیه   20 دست  کم  برای  کنید؛  خیس  سالم  جاری  آب  با  را  دست هایتان   -6

بمالید، شامل پشت دست، بین انگشت ها و زیر ناخن        ها؛ با آب جاری کاماًل آبکشی کنید؛ دست هایتان را با حوله تمیز یا 

کنید. خشک  دستمال کاغذی 

7- استفاده از مایع یا دستمال ضدعفونی کننده الکلی.

مواد  و  منابع  مستلزم  و  هستند،  بهداشت  رعایت  برای  متفاوتی  روش        های  اینها  غلط؛   -8

هستند. نیز  متفاوتی  شیمیایی 

9- درست؛ همیشه از منابع بهداشتی معتبر کسب اطالع کنید و توصیه        های الزم را از وزارت 

بهداشت کشور خود بخواهید.

10- غلط؛ متأسفانه انگ        های اجتماعی از زمان شیوع کووید-19 افزایش یافته است. همچنین 

دوباره  اجتماعی  آسیب        پذیر  گروه        های  مورد  در  قدیمی  انگ        های  برخی  همه        گیری،  این  براثر 

پررنگ شده        اند. آگاهی از این موضوع در کالس درس به شما کمک خواهد کرد تا با انگ        زنی 

مقابله کنید.
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1-2-2. بهداشت عمومی و نظافت دست ها

 از آب ولرم یا سرد، پاک        کننده        تر نیست.
ً
1 )پ( دما اهمیتی ندارد. دمای آب درواقع هیچ نقشی ندارد. آب داغ لزوما

2 )ب( همیشه باید دست هایتان را پس از شستن با استفاده از حولۀ یک بارمصرف کاماًل خشک کنید، چون دست های مرطوب، 

باکتری        ها را روی خود نگه می        دارد.

1-2-3. نظافت و ضدعفونی کردن

1 )ث( همه موارد باال: همۀ این مکان        ها پرریسک قلمداد می        شوند، چون این مکان ها اغلب شلوغ و پررفت وآمد هستند، احتمال 

وجود باکتری و میکروب در آنها زیاد است. به همین دلیل نظافت و ضدعفونی بیشتری باید در این قبیل مکان        ها صورت گیرد.

آیا محصول سفیدکننده، برای ضدعفونی هم کاربرد دارد و حاوی هیپوکلریت  2 )ب( 0/5درصد: با مراجعه به برچسب ببینید که 

سدیم با غلظت 0/5درصد است یا نه. از منقضی نشدن تاریخ مصرف محصول اطمینان حاصل کنید. برخی سفیدکننده        ها مانند 

آنهایی که مخصوص لباس        های رنگی هستند، ممکن است برای ضدعفونی مناسب نباشند.

1-3-1. شناسایی نشانگان بیماری

1 )الف( دمای بدن آنها را اندازه بگیرید، وجود نشانه های دیگر را بررسی کنید، آنها را از دیگران مجزا کنید تا اولیائشان برای بردنشان 

بیایند و از پروتکل        های مراجع بهداشتی محلی تبعیت کنید: اگر دانش        آموزی در کالس شما بیمار است، این، بهترین روش برخورد 

 نباید بیماری او را نادیده بگیرید و ازسوی دیگر نباید با مجزا کردن او از دیگران در داخل کالس 
ً
با موضوع است. شما ازیک سو ابدا

از  ملی،  یا  محلی  بهداشتی  مراجع  توسط  تعیین شده  رویه        های  و  پروتکل        ها  از  پیروی  همچنین  شوید.  وی  تحقیر  موجب  درس 

اهمیتی ویژه        برخوردار است.

2 )پ( فرد بدون نشانه: یعنی فردی که هیچ نشانه یا عالمتی از بیماری را از خود بروز نمی        دهد.

1-3-2. غلبه بر انگ        زنی

1 )پ( موارد مشکوک: درست نیست به کسی که احتمال دارد به بیماری کووید-19 مبتال شده باشد، بگوییم »مورد مشکوک«. این 

لحن فحوای منفی دارد، زیرا کسانی را که احتمااًل به ویروس آلوده اند، در معرض انگ  و شرمساری قرار می        دهد.

2 )پ( همه موارد باال: میزان باالی انگ        زنی در رابطه با کووید-19 ناشی از سه عامل اصلی است:

این، یک بیماری جدید است که وجوه ناشناختۀ بسیاری دارد؛

ما اغلب از ناشناخته        ها می        ترسیم؛

ربط دادن این ترس به »دیگران« کار ساده        ای ا        ست. گرچه ترسیدن می        تواند واکنشی طبیعی در دانش        آموزان شما باشد ولی این 

ترس نباید دستمایه اعمال تبعیض نسبت به هیچ فردی باشد. وقتی در کالس از این بیماری سخن می گویید، از زبانی انسان مدار 

استفاده کنید و بدین وسیله بر مشکالت مذکور فائق آیید.

1-3-3. زدودن افسانه        های مربوط به کووید-19

این  زیادی در طول  نادرست  نیز وزارت بهداشت: اطالعات  و  بیماری  کنترل  یا مرکز  1 )ت( منابع موثق سازمان جهانی بهداشت 

همه        گیری پخش شده است. موقع جستجوی اطالعات دربارۀ این بیماری، فقط باید از منابعی معتبر مانند سازمان جهانی بهداشت، 

مرکز کنترل بیماری، یونیسف و وزارت بهداشت کشور متبوع خود استفاده کنید. از گردآوری اطالعات با اتکا به رسانه        های اجتماعی 

یا حرف دیگران بپرهیزید.

پاسخ پرسش های بخش بازاندیشی
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پودمان2. بهروزی و حمایت

، در مقایسه با شرایط عادی، عوامل استرس        زای بیشتری بر معلمان و دانش        آموزان تأثیر می        گذارند.  در این دوره زمانی چالش        انگیز

این عوامل می        توانند بهروزی ما، و درنتیجه توان ما را برای تدریس و یادگیری در مدرسه متأثر سازند. در این پودمان، فعالیت        هایی 

خاص معرفی می        شوند تا به شما کمک کنند عواملی را که بر بهروزی خودتان و دانش آموزانتان تأثیر دارند، بشناسید. راهبردهایی نیز 

برای حفظ بهروزی خود و دانش آموزانتان ارائه شده        اند. بهروزی دانش        آموزان در مدرسه، مستلزم برخورداری از یک محیط یادگیری امن 

واکاوی می        شود. چنین  ا        ست. در این پودمان، مفهوم محیط         مدرسۀ دوستدار کودک2  و فراگیر1، و عاری از هرگونه آسیب و بدرفتاری 

محیطی، برای یادگیری مساعد است و حس حمایت        شدن را در دانش        آموزان ایجاد می کند.

در پودمان 2 سه عنوان اصلی در رابطه با بهروزی و حمایت معرفی شده است تا راهنمای شما برای ایجاد محیط یادگیری خوشایندی 

در زمان بازگشت کودکان به مدرسه باشد.

بهروزی و مدرسه: این خرده پودمان به شما کمک می        کند تا بر شناخت خود از مفهوم بهروزی و ارتباط آن با یاددهی و یادگیری . 1

بیفزایید. در بخش        های مختلف این خرده پودمان، به اثرات کووید-19 بر بهروزی و نیز ارتباط بهروزی با تحصیل در مدرسه پرداخته 

می        شود. در اینجا نکاتی برای مدیریت کالس درس و نحوۀ پرورش مهارت        های اجتماعی و عاطفی دانش آموزان معرفی می        شوند 

تا بتوانید بهروزی جمعی را در کالس خود با تمرکز بر مسئله حمایت ارتقا بخشید.

بهروزی معلمان: در این خرده پودمان، استرسی که معلمان در سراسر جهان به دلیل همه        گیری تجربه می کنند، تشریح می        شود. . 2

تمرین        هایی نیز ارائه شده است تا بتوانید عوامل استرس        زای خود را شناسایی کنید و بفهمید که چگونه خودتان و همکارانتان 

از چنین عواملی تأثیر می پذیرید. مضاف بر این، مفهوم خودمراقبتی در همین خرده پودمان واکاوی می        شود.

بهروزی یادگیرندگان: این خرده پودمان به شما کمک می        کند تا راهبردهایی را برای پشتیبانی از بهروزی دانش        آموزانتان در دوران . 3

همه        گیری و در زمان بازگشت به مدرسه طراحی کنید. به کمک این خرده پودمان می        توانید عوامل استرس        زای دانش        آموزانتان را 

شناسایی کنید و حمایت الزم را از آنها به عمل آورید.

آیا می        دانستید در زمان استرس و بحران، کودکان با نگاه به رفتار و 
هیجانات بزرگ ساالن می کوشند از آنها به عنوان الگو و راهنما برای 

مدیریت هیجانات خود استفاده کنند؟
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واژگان کلیدی

بهروزی3: بهروزی به میزان رضایت افراد از شرایط زندگی شان مربوط است. می        توان آن را به مثابه چگونگی احساس و عملکرد مردم چه 

در سطح شخصی و چه اجتماعی تعبیر کرد، و اینکه زندگی خود را درکل چگونه ارزیابی می        کنند.

گاهانه انجام می        دهیم تا از سالمت روانی، عاطفی و جسمی خود مراقبت  خودمراقبتی: فعالیت، تمرین، کار روزمره یا عادتی است که آ

باال برخوردار  از اهمیتی  با دیگران داریم،  که  روابطی  زندگی خود و  کیفیت  بر  افزودن  برای  کنیم. پرورش عادات خودمراقبتی مناسب 

است. خودمراقبتی، کاری خودخواهانه نیست و درواقع برای ادامۀ زندگی الزم است.

. فرسایش کاری: سندرومی ناشی از خستگی مفرط و استرس مزمن در محل کار

می        شود.  صیانت  دانش                آموزان  ذهنی  و  عاطفی  جسمی،  امنیت  از  آن  در  که  ا        ست  جایی  امن،  یادگیری  محیط  امن:  یادگیری  محیط 

دانش        آموزان در یک محیط یادگیری امن رشد می کنند و خود-پنداره های مثبتی را شکل می دهند. همچنین در چنین محیطی نیازهای 

آنها برآورده می        شوند. جسمی، عاطفی و ذهنی 

ارتباط: به انتقال پیام یا اطالعات از یک فرد به دیگری اشاره دارد. این امر شامل ارتباط نوشتاری، کالمی و غیرکالمی مانند حرکات بدن، 

حرکات دست ها، وضعیت بدن و ارتباط چشمی ا        ست.
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3      در این متن، بهروزی معادل فارسی واژه well-being قرار گرفته است. از جمله واژه های دیگری که در برخی متون استفاده می شود، می توان به تندرستی، بهزیستس و سرحالی اشاره کرد.     
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2-1-1. بهروزی و کووید-19

اهداف

در انتهای این بخش خواهید توانست:

جنبه        های مختلف بهروزی را بشناسید.. 1

برخی از راه        هایی را که کووید-19 بر بهروزی افراد اثر می        گذارد، بشناسید.. 2

فرصت تأمل و بازاندیشی

همه        گیری کووید-19 به پیدایش عوامل استرس        زا و مشکالت جدی برای مردم سراسر جهان منجر شده است. بخشی از این مشکالت 

: عبارت اند از

مسائل و مشکالت مربوط به سالمتی شما و دیگر اعضای خانواده و جامعۀ محلی؛. 1

، اثرات آن بر معیشت و درآمد شما و افزایش بار مالی؛. 2 از دست دادن کار

خطراتی که متوجه سالمتی شما و دیگران است؛. 3

افزایش وظایف مراقبتی )نیاز بیشتر به مراقبت از سالمندان و کودکان دارای معلولیتی که از خدمات اجتماعی محروم اند(؛. 4

کمیاب شدن برخی اقالم ضروری و ناتوانی در تهیۀ آنها به دلیل کمبود؛. 5

خ نموده است؛. 6 اضطراب و مشکالت احساسی، ادراکی و جسمی که به دلیل ایجاد وقفه در شرایط عادی و نامعلوم بودن آینده ر

نگرانی        هایی در مورد اقدامات انجام  گرفته برای محدود کردن میزان شیوع بیماری، مانند فاصله        گذاری اجتماعی و دستور به ماندن . 7

در خانه.

در مورد برخی از این عوامل استرس        زا و اینکه چگونه بر شما اثر گذاشته        اند تأمل کنید.

وقتی حالم خوب است، اعتماد بیشتری به توانایی        های خود به عنوان یک معلم دارم. بهتر 
می        توانم طرح درس های پویا و مشارکتی برای دانش آموزانم طراحی و اجرا کنم؛ درنتیجه آنها هم 

انگیزۀ بیشتری پیدا می        کنند. ولی وقتی سرحال نیستم، با انرژی کمتری در کالس حاضر می شوم و 
دانش        آموزانم هم کم تر درگیر فعالیت های کالسی می شوند.

، خودتان را در دو وضعیت توصیف کنید: زمانی که حالتان خوب است و سرحال هستید )ستون سمت راست( و زمانی  در جدول زیر

که سرحال نیستید و حالتان چندان خوب نیست )ستون سمت چپ(.

وقتی سرحال نیستم:  وقتی حالم خوب است:

من من

خرده پودمان 2-1. بهروزی و مدرسه

ع بهروزی افراد در مدرسه پرداخته شده است. در اینجا اثرات کووید-19 و تجربه خشونت در مدرسه بر  در این خرده پودمان به موضو

بهروزی کودکان بررسی می        شود.
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به عنوان یک معلم، زیر فشار و اجبار ناشی از بازگشت به کالس درس، ممکن است احساساتی مانند ترس، خشم و اضطراب را تجربه 

        کنید. این فشار به خصوص وقتی شدیدتر می        شود که اقدامات الزم برای جلوگیری از گسترش بیماری )فاصله        گذاری فیزیکی، نظافت 

 پیاده سازی کامل آنها در شرایط مدرسه شما میسر نباشد.
ً
دست ها و بهداشت عمومی و غیره( به نحو مطلوب اجرا نشوند و یا اساسا

شاید برای انتخاب بین شغل و سالمتی تان زیر فشار باشید و بین الزامات کاری و خانوادگی سرگردان شوید. همچنین ممکن است 

نگران جبران افت یادگیری در کالس درس خود باشید. در این پودمان، برخی سازوکارها و فعالیت        های مفید به شما معرفی می        شوند 

تا بتوانید تأثیر عوامل استرس        زا را بر سالمتی خود تخفیف دهید.

نخست اجازه دهید برخی تعاریف مهم را باهم مرور کنیم. سپس به جنبه        های مختلف بهروزی خواهیم پرداخت.

محتوای یادگیری

ما  بهروزی  از  بخشی  هم  روانی  و  عاطفی  احساسات  دارد.  ما  فیزیکی  و  جسمی  احساس  از  فراتر  معنایی  بهروزی  بهروزی: 

برعکس. و  دارد  تأثیر  بهروزی  روانی  و  عاطفی  جنبه های  بر  بهروزی  جسمی  جنبه های  هستند.  

گاهی از واکنشمان به استرس و تأثیر و تأثر جنبه        های  مردم واکنش        های متفاوتی نسبت به استرس از خود نشان می        دهند. آ

مختلف بهروزی برهم، گامی مهم برای مدیریت بهروزی ماست.

 در یک روز پراسترس 
ً

کنش نشان می        دهد. شاید متوجه شده باشید که بعضا بدن ما به استرس وا
دچار عوارضی مانند سردرد، دل        درد یا درد در دیگر اندام های بدن می شوید. همچنین حواستان 
بیشتر پرت می شود و حساس و زودرنج می        شوید؛ درنتیجه خوش خلقی تان را نسبت به دیگران و 

تمایلتان را برای معاشرت های اجتماعی از دست می        دهید.

سالمت: سالمت، چیزی فراتر از نبود بیماری         است و به معنای وضعیتی کلی ا        ست که به شما اجازه می        دهد امیالتان را محقق 

و نیازهایتان را برآورده کنید و با محیط خود به نحوی کنار بیایید که زندگی پرباری داشته باشید. سالمتی را می        توان از طرق زیر 

ارتقا بخشید:

، ایجاد نگرشی مثبت و استقالل فردی. فعالیت بدنی، رژیم غذایی سالم و متوازن، تعامالت اجتماعی معنادار

آن، پتانسیل و توانایی        هایتان را به فعلیت می رسانید و می        توانید با  سالمت روان: به وضعیتی از بهروزی اشاره دارد که در 

استرس        های طبیعی در زندگی روزمره کنار بیایید، به شکلی اثربخش کار کنید و نقش اجتماعی تان را ایفا نمایید.

استرس: استرس، واکنش طبیعی بدن به شرایط چالش        انگیز جسمی یا عاطفی ا        ست که می        تواند ناشی از رویدادی باشد که 

شما را دستخوش استیصال، عصبانیت و یا دلواپسی می کند. استرس سمی، واکنش بدن شما به وضعیت هایی است که 

در آنها خواسته ها و انتظارات از شما، بسی بیشتر از منابعتان برای سازگاری با وضعیت است.
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اضطراب: حالت ناراحتی، دلواپسی، غم و درد را گویند. این حالت می تواند در واکنش به شرایط سخت زندگی مانند فقر یا به 

خطر افتادن امنیت و سالمت یا بهروزی فرد پدید آید.

واکنش        های  است.  استرس  به  نسبت  ادراکی  یا  و  اجتماعی  عاطفی،  جسمی،  واکنش        های  معنای  به  استرس:  نشانه        های 

جسمی ممکن است شامل احساس خستگی، سردرد مکرر یا باال رفتن فشار خون باشد. واکنش        های احساسی و عاطفی 
خودمنزوی سازی1  شامل  اجتماعی  واکنش        های  باشد.  شدن  غمگین  یا  هراسان  زودرنجی،  عصبانیت،  شامل  می        توانند 

و  بیش ازحد  نگرانی  کردن،  تمرکز  در  مشکل  شامل  می تواند  نیز  ادراکی  واکنش        های  است.  دیگران  با  بیشتر  جروبحث  یا 

باشد. فراموش کاری 

حمایت از کودک: عبارت است از حمایت و حفاظت از کودک در برابر سوءاستفاده، بهره کشی، نادیده        گرفته        شدن و خشونت 

شامل قلدری، قلدری سایبری و دیگر تهدیدات. ممکن است برخی از کودکانی که به مدرسه بازمی        گردند، در زمان قرنطینه، 

 . افزایش خشونت را تجربه و یا مشاهده کرده باشند؛ مانند خشونت و سوءاستفادۀ عاطفی، جسمی، جنسی یا جنسیت محور

معلمان باید در نظر داشته باشند که همۀ دانش        آموزان، لزوما تجربۀ امنی از دوران قرنطینه ندارند.

کمک        های اولیۀ روانی: کمک        های اولیۀ روانی عبارت است از واکنشی دلسوزانه و حمایتگرانه نسبت به کسی که در رنج است 

کار در سه مرحله انجام  ارائه خدمات درمانی نیست. این  یا  کار تشخیصی و  ، انجام  کار از این  و به حمایت نیاز دارد. هدف 

می        شود: مشاهده کنید- گوش کنید- مرتبط کنید. به طور مشخص        تر یعنی: خوب مشاهده کردن و جستجوی نشانه        های 

اضطراب، گوش دادن فعال، و مرتبط کردن دانش        آموزان با مراکز ارائۀ خدمات حمایتی، در صورت لزوم و وجود. درست مانند 

کمک        های اولیه، انجام این کار توسط هر فرد آموزش        دیده        ای ممکن است.

 فعالیت های پیشنهادی

بصری کردن جنبه        های مختلف بهروزی
شکل زیر به ما کمک خواهد کرد تا در مورد چهار جنبۀ مختلف ولی به هم پیوسته از بهروزی بیشتر فکر کنیم:

 	) جنبه ادراکی )سر

جنبه عاطفی )قلب(	 

جنبه اجتماعی )دست ها(	 

جنبه جسمی )پاها(	 
 

نگاهی به پاسخ        های خود در جدول باال )بخش بازاندیشی و تأمل( بیندازید. سپس در تصویر پایین، هریک از پاسخ        هایتان را برحسب 

جنبۀ بهروزی، با پیکان         به اندام مربوطه وصل کنید.

، به  اگر هریک از بخش        های بهروزی خالی است، فکر کنید و ببینید چه چیزی را می توانید برای خود در آنجا بگذارید. برای کمک بیشتر

مثال        های زیر نگاه کنید.

توجه داشته باشید که این فعالیت را می        توان با دانش آموزان به منظور سنجش بهروزی آنها در کالس درس انجام داد.

 Self-isolation       .1
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حالم خوب است  من  سرحال نیستم

وقتی سرحال هستم...وقتی سرحال نیستم...

(نمی        توانم تمرکز کنم خالق        تر هستمادراکی )سر

بیشتر لبخند می        زنمعاطفی )قلب(بیشتر گریه می        کنم

بیشتر حرف می        زنماجتماعی )دست ها(به راحتی ناراحت می        شوم

بهتر می        خوابمجسمی )پاها(نمی        توانم درست غذا بخورم

چند مثال

41 آماده برای بازگشت: بسته آموزشی آمادگی معلمان



2-1-2. بهروزی و یادگیری

اهداف

در انتهای این بخش خواهید توانست:

اهمیت بهروزی در امر یادگیری را درک کنید.. 1

راه        هایی را که سالمت معلمان و دانش        آموزان بر هم اثر می        گذارد، شناسایی کنید.. 2

فرصت تأمل و بازاندیشی

پاسخ        )های( درست را انتخاب کنید. پاسخ        های درست، در انتهای همین پودمان ارائه شده است.

وقتی سرحال نیستم، احتمال بروز موارد زیر بین دانش        آموزان افزایش می        یابد:. 1

الف( روند کالس را بیشتر مختل می        کنند

ب( هراسان و بی        توجه می        شوند

پ( عملکرد آنها از میانگین پایین        تر می        رود

ت( در تمرکز کردن مشکل دارند

ث( تمامی موارد باال

وقتی حالم خوب است:. 2

الف( صبورتر هستم

ب( کالس را بهتر مدیریت می        کنم

پ( خالق        ترم

ت( توجه بیشتری به نیازهای دانش        آموزانم دارم

ث( تمامی موارد باال

پاسخ                ها

سؤال 1: ث( تمام موارد باال: وقتی سرحال نباشید، دانش        آموزان متوجه موضوع می        شوند؛ به عبارت دیگر، حال شما، در وضعیت کالس 

بازتاب پیدا می        کند، و درنتیجه احتمال آنکه حواس دانش        آموزان پرت شود، بترسند، یا فعالیت کالسی کمتری داشته باشند، انگیزۀ 

خود را از دست داده و تمرکز خود را روی دروس از دست بدهند، افزایش می        یابد.

سؤال 2: ث( تمام موارد باال: در نقطۀ مقابل، وقتی احساس خوبی دارید، فضای کالس به شکلی مثبت بهبود می        یابد؛ درنتیجه، در 

کالس صبر بیشتری نشان می        دهید، کالس را بهتر مدیریت می کنید، می توانید خالقیت بیشتری در طرح درس های خود بکار ببرید و 

نیازهای دانش        آموزان را بهتر درک و برآورده کنید.
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ایجاد یک محیط یادگیری امن

فرایند تدریس و یادگیری وقتی که در محیطی دوستدار کودک انجام گیرد، اثربخش        تر خواهد بود. یک محیط امن، جایی 

ا        ست که در آن با کودکان، با احترام و انصاف رفتار می شود و احساساتی مانند تهدید، قضاوت شدن یا شرمساری به 

آنها القا نمی        شود.

محیط مناسب و سازنده برای یادگیری، به دانش        آموزان کمک می        کند تا راه        های اثربخشی را برای شناسایی، پردازش و 

مدیریت احساساتشان پیدا کنند. به منظور ایجاد چنین محیط یادگیری امنی، نخست باید بتوانید عواطف و احساسات 

خود را شناسایی، پردازش و مدیریت کنید.

در اینجا نکات و تمهیداتی برای ایجاد یک محیط یادگیری امن ارائه شده است:

، سال تحصیلی را با پرداختن مؤثر به این موضوع شروع کنید: کارهایی که در آغاز سال انجام می        دهید، 	  از همان آغاز

کالس  در  بودن  امن  مسئلۀ  مدرسه،  روز  نخستین  در  داشت.  خواهد  تأثیر  سال  طول  در  دانش        آموزان  رفتار  در 

امن بودن  آنها احساس  به  کالس درس  که در  را  از دانش        آموزان بخواهید هرچه  کنید. می        توانید  ح  را مطر درس 

حس  یا  و  باشند  داشته  اعتماد  خود  همتایان  به  وقتی  کودکان  شاید  مثاًل  بگذارند؛  میان  در  دیگران  با  می        دهد، 

کنند که به آنها احترام گذاشته می        شود، احساس امنیت کنند. بهتر است طرحی مشخص را برای معرفی قوانین و 

رویه        های کالس درس ]که به حفظ محیط امن کالس برای همه کمک می کند[ 1 به دانش        آموزان تهیه کنید و زمانی 

کافی را برای اطمینان  از رعایت این قوانین توسط دانش آموزان صرف کنید.

اگر به کودکان فرصت داده شود تا در تدوین این قوانین مشارکت داشته باشند، احتمال اینکه از آنها تخطی کنند 	 

کمتر می        شود!

تعداد قواعد کالسی باید کم باشد، از نظر دانش        آموزان منطقی و منصفانه باشد و به روشنی توضیح داده شود. این 	 

قواعد باید همواره مراعات شوند. وقتی که در مورد قواعد اصلی توافق حاصل شد، آنها را روی یک برگه بنویسید و 

در جایی از کالس به نمایش بگذارید تا خودتان و دانش        آموزان بتوانید در صورت نیاز به راحتی به آن مراجعه کنید.

با دانش        آموزان در خصوص جریمه های منصفانه و عادالنه برای کسانی که از این قوانین پیروی نکنند توافق کنید 	 

)این جریمه ها نباید شامل هیچ گونه خشونتی، خواه جسمی و خواه روحی باشد(.

، چه چیزی باید در کالس بهتر شود؛	  روی این پرسش تأمل کنید که برای داشتن محیط یادگیری امن تر

فهرستی از کسانی که می        توانند در این راه از شما پشتیبانی نمایند تهیه کنید )دیگر معلمان، مسئوالن مدرسه، 	 

دانش        آموزان و اولیا(.

با دیگر معلمان و کارکنان مدرسه، راه        های پشتیبانی از همدیگر را بررسی کنید.	 

توجه: کودکانی که نادیده گرفته شده اند، در فعالیت        های کالسی مشارکت نمی        کنند یا آنهایی که حوصله شان سر رفته 

است، ممکن است بخواهند برای جلب توجه، در امور کالس اخالل ایجاد نمایند. دستاوردهای کودکان را مورد توجه 

قرار دهید و تشویقشان کنید کارشان را بهتر کنند تا انگیزۀ الزم در آنها ایجاد شود؛ مثاًل: مریم می        بینم امروز کاماًل روی 

تکالیفت تمرکز کردی! آفرین!

محتوای یادگیری

1.         این توضیح در ترجمه اضافه شده است. 
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فعالیت های پیشنهادی

ارائه الگوی رفتاری برای مهارت        های اجتماعی و احساسی که به حفظ و تقویت بهروزی کمک می        کنند

، از کارهای شما یاد می        گیرند تا کالم شما. با ارائه الگوی  کودکان همه چیز را با نگاه به بزرگ ساالن می        آموزند. آنها، بیشتر

حامی  محیطی  همه        گیری،  دوران  در  می        توانید  دانش        آموزان،  برای  احساسی  و  اجتماعی  مهم  مهارت        های  از  رفتاری 

یادگیری و بهروزی آنها ایجاد کنید. بنویسید که چگونه می        توانید برای هریک از پنج مهارت اجتماعی و احساسی که در 
پایین قید شده        اند، الگوی رفتاری  برای دانش        آموزان ارائه دهید. تعریف هریک از این پنج مهارت در زیر آمده است.1

آنها بر رفتارتان. . 1 گاهی: توان شناخت دقیق عواطف، تفکرات و ارزش        های خودتان و چگونگی تأثیر  مهارت خودآ

توانایی سنجش و ارزیابی دقیق نقاط ضعف و قوت، ضمِن داشتن حس اعتمادبه نفس و مثبت        اندیشی.

تنظیم . 2 آن،  متعاقب  و  خودتان  ارزش        های  و  افکار  عواطف،  کردن  میزان  و  تنظیم  توانایی  خودمدیریتی:  مهارت 

رفتارتان.

ازجمله . 3 آنها،  با  همدلی  و  گذاشتن  دیگران  جای  را  خود  دیگران،  نگاه  از  دیدن  توانایی  اجتماعی:  گاهی  آ مهارت 

متنوع. فرهنگ          و  پیشینه  با  دیگرانی 

مهارت در                 برقراری روابط: توانایی ایجاد و حفظ روابط سالم و رضایت بخش با افراد و گروه        های مختلف. همچنین . 4

توانایی واضح صحبت کردن ، خوب گوش         دادن، همکاری با دیگران، ایستادگی در برابر فشارهای نابجای اجتماعی، 

. مذاکره برای رفع تعارض ها به شیوه ای سازنده و درخواست یا ارائۀ کمک در صورت نیاز

برمبنای . 5 اجتماعی  تعامالت  و  فردی  رفتار  مورد  در  سازنده  انتخاب        های  توانایی  مسئوالنه:  تصمیم        گیری  مهارت 

استانداردهای اخالقی، مالحظات ایمنی و هنجارهای اجتماعی. این امر مستلزم ارزیابی واقع بینانه از پیامدهای 

اقدامات مختلف و در نظر گرفتن سالمت و بهروزی خود و دیگران است.

 https://schoolguide.casel.org/resource/modeling-sel-as-a-staff 1.          . برگرفته از

چگونه الگوی رفتاری از آن را در کالس نمایش دهم؟حوزۀ مهارتی

گاهی از  تجربه عواطف/شرایط مختلف، توجه 	 خودآ به رفتارهای شخصی ام، لحن صدایم و شیوه متأثر شدنم 

می کنم.
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چگونه الگوی رفتاری از آن را در کالس نمایش دهم؟حوزۀ مهارتی

تا 	 خودمدیریتی را  بکار می برم  زبانی محترمانه و سازنده  با دانش آموزان دارم،  که  به چالش        هایی  موقع رسیدگی 

ببینند. را در عمل  این مهارت  تمرین 

گاهی اجتماعی به دیدگاه های دانش        آموزان توجه می کنم و درک می کنم که هر فرد برمبنای تجارب خود، مجموعه        ای 	 آ

از حقایق و باورها را قبول دارد.

مهارت                 در برقراری 

روابط

هرروزدانش        آموزانم را به اسم مخاطب قرار می دهم و با آنها احوالپرسی می کنم.	 

از تالش        های دیگران، با تشویق و تأیید قدردانی می کنم.	 

تصمیم        گیری 

مسئوالنه

راهبردهای حل مسئله را در عمل به آنها نشان می دهم؛ مثال پیش از هرگونه نتیجه        گیری، 	 

تمامی اطالعات و شواهد مرتبط را گردآوری می کنم و درنظرمی گیرم.

2-1-3. رسیدگی به موضوع خشونت در مدرسه

اهداف

در انتهای این بخش خواهید توانست:

مصداق های خشونت را در کالس خود تشخیص دهید و به آن رسیدگی کنید.. 1
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فرصت تأمل و بازاندیشی

ع خشونت در مدارس: رسیدگی به موضو

کودکان و نوجوانان به محیط یادگیری امن، سازنده و فراگیر نیاز دارند تا در آن رشد کنند، شکوفا شوند و توان بالقوه خود را محقق 

آموزشی،  از فرصت        های  از دانش        آموزان برای بهره گیری کامل  یا تهدید خشونت در مدرسه، به توان بسیاری  بااین حال، وجود  کنند. 

کودکان سنین 15-13 سال در منطقۀ خاورمیانه و شمال  از  نیمی )48درصد(   
ً
تقریبا که  این است  لطمه می        زند.1 متأسفانه واقعیت 

گزارش داده        اند.2 را در مدرسه  یا خشونت  آفریقا، رخدادهایی مانند قلدری 

خ دهد: خشونت در داخل و اطراف مدارس می        تواند به شکل        های مختلفی ر

تحقیرآمیز 	  و  بی رحمانه  شکل        های  بدنی،  تنبیه  شامل  و  دهد،  خ  ر مدرسه  کارکنان  دیگر  و  معلمان  ازسوی  می        تواند  خشونت 

باشد؛ زورگویی  و  قلدری  انواع  و  جنسی،  بهره کشی  و  سوءاستفاده  روانی،  تنبیهات 

همتایان 	  میان  در  خشونت  دهد.  خ  ر مدرسه،  اطراف  و  داخل  در  همتایان،  بین  زورگویی  و  قلدری  شکل  به  می        تواند  خشونت 

است  ممکن  همچنین  بگیرد.  خود  به  را  روانی  یا  و  بدنی  خشونت  جنسیتی،  یا  و  جنسی  خشونت  شکل  می        تواند  هم چنین 

نمایند. بروز  سایبری  قلدری  شکل  به  و  باشند  داشته  آنالین  ُبعدی  خشونت        ها  این قبیل 

برای واکنش نسبت به رفتار دانش        آموزان در کالس درس بدون استفاده از خشونت، چه راه هایی به ذهن شما می رسد؟

1 برگرفته از نمایه یونیسف برای خشونت علیه کودکان و نوجوانان در خاورمیانه و شمال آفریقا:
https://www. unicef.org/mena/sites/unicef.org.mena/files/2018-09/VAC%20in%20MENA%20Booklet.pdf 

2 همان مرجع

محتوای یادگیری

و  محلی  جوامع  ایمنی  حفظ  به منظور  کووید-19  کنترل  به  مربوط  اقدامات  که  حالی  عین  در  که  باشید  داشته  توجه  باید 

و  کودکان  از  بعضی  نمی رود.  به شمار  کودکان  برای  امنی  محیط  لزوما  خانوارها،  برخی  فضای  ولی  شده        اند،  اتخاذ  کودکان 

نوجوانان، در خانه در معرض خشونت، سوءاستفاده و بی توجهی قرار گرفته        اند و به سالمت روان بسیاری از آنها خدشه 

کم  سن وسال،  کودکان  برای  والدین  نظارت  بدون  آنالین  زمان  به خصوص  بودن،  آنالین  زمان  افزایش  است.  شده  وارد 

ریسِک قرار گرفتن در معرض محتوای آسیب زا، تجربه قلدری سایبری و سوءاستفاده و بهره کشی جنسی آنالین را افزایش 

آنهایی که از گروه        های آسیب        پذیر و به حاشیه رانده شده، یا مناطق دارای میزان باالی  می        دهد.. دانش        آموزان، به خصوص 

از مدرسه  ج  ابتال به بیماری کووید-19 می آیند، ممکن است مظنون به ابتالی به بیماری قلمداد شوند و در داخل و خار

و  انگ        زنی، تبعیض  و  کووید-19  )برای اطالعات بیشتر در خصوص  گیرند  قرار  انگ        زنی، تبعیض، قلدری و خشونت  هدف 

قلدری به پودمان 1 مراجعه کنید(.

آموزش  بر فرآیند  اثری منفی  روان می        تواند  عدم رسیدگی به موارد سوءاستفاده، بهره کشی و مسائل مربوط به سالمت 

و  دوستان  با  که  باشد  جایی  نخستین  شاید  مدرسه   ، آسیب        پذیر کودکان  از  برخی  برای  باشد.  داشته  یادگیرندگان 

بزرگ ساالنی مورداعتماد مواجه می شوند. وانگهی حضور در مدرسه، هم چنین نخستین فرصت برای این است که افرادی 

کنند. آن رسیدگی  به  و  را تشخیص دهند  رفتاری  نادرستی  بتوانند  از خانواده  ج  خار
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ع خشونت در کالس درس چه کاری از دست شما برمی        آید؟ برای رسیدگی به موضو

 نباید تحمل کرد و روا داشت، زیرا این رواداری 	 
ً
نخست این اصل را باید به خاطر سپرد که خشونت علیه کودکان را ابدا

و  ناروا  زیان بخش،  آن،  شدت  یا  ماهیت  به  توجه  بدون  خشونت،  اشکال  تمامی  نیست.  توجیه پذیر  به هیچ روی 

تحمل ناپذیرند.

هر کودکی حق دارد در مدرسه حضور یابد و از خشونت مصون و محفوظ باشد. خشونت، ورای صدمه و درد مستقیمی 	 

که وارد می آورد، سبب لطمه خوردن به حس خودارزشمندی می شود و رشد کودک را در آینده مختل می        نماید.

در برخی بافتارها و جوامع، خشونت به عنوان روشی مؤثر و مثبت برای منضبط سازی کودکان و دانش        آموزان معرفی 	 

از فرهنگ جمعی ریشه  ، در هنجارهای اجتماعی و اعمال ناشی  امر این  شده و منطقی و موجه جلوه داده می شود . 

دارد؛ بنابراین، نخستین گام توجه به چنین هنجارها و اعمال اجتماعی و پرداختن به آنها        ست. روشنگری در خصوص 

این باور افسانه  وار و بی مبنا که تأدیب بدنی، به رفتار مناسب و توانایی در بزرگسالی منجر می        شود، از اهمیت زیادی 

از  یکی  است،  بیشتر  خشونت  مروج  فقط  خشونت  که  موضوع  این  درک  و  رفتارهایمان  دادن  تغییر  است.  برخوردار 

راه        های برخورد با این مشکل و تضمین بهروزی کودکان در مدرسه است.

سعی کنید بفهمید که چرا دانش        آموزان شما مستعد خشونت ورزی شده اند و ریشه این رفتار کجاست. کودکان و 	 

را همچون شیوه ای برای حل اختالفات نهادینه  یا اجتماعی خشن رشد می        کنند، خشونت  نوجوانانی که در خانواده 

را تکرار می        کنند. کرده، همین الگوی خشونت و بدرفتاری 

 به معنای استمرار بخشیدن به این الگوی رفتاری در نظر 	 
ً
اعمال خشونت در جایگاه یک معلم در کالس درس، صرفا

دانش        آموزان و تشویق آنها به پیوستن به این چرخۀ خشونت است. در معرض خشونت قرار گرفتن )جسمی، کالمی 

و عاطفی( می        تواند صدمه ای مادام العمر به کودک وارد آورد.

بنابراین، شما معلمان را دعوت می کنیم تا روش تأدیب مثبت1 را در مدیریت کالس خود به کار بندید و با استفاده 	 

کودکان  به  راهبردهایی،  چنین  کاربست  کنید.   مقابله  دانش آموزان  بدرفتاری های  با  بدون خشونت،  راهبردهای  از 

این فرصت را می دهد تا خطاها و اشتباهاتشان را بفهمند و از آنها بیاموزند. الزم است در مورد رفتارهای نامطلوب و 

شیوه های اصالح آن با دانش آموز حرف بزنید؛ مثاًل: »رامی، به هم زدن نظم کالس وقت همه را تلف کرد. برای همین 

آن را تمیز کنی«. منصفانه است که برای جبران، موقع زنگ تفریح در کالس بمانی و 

در رابطه با کودکانی که ممکن است خشونت را در خانه تجربه        کنند، این احتمال هست که وضع در دوران کووید-19 	 

گذاشته  تأثیر  بر دانش        آموزان  امر چگونه  این  که  بازگشت به مدرسه حواستان باشد  بدتر هم شده باشد. در زمان 

است.

پیدا نمی        کنند. 	  رفتاری خشونت        بار   
ً
لزوما گرفته        اند  قرار  که در معرض خشونت  کودکانی  که همۀ  باشید  توجه داشته 

کنند. کناره        گیری  اجتماعی  از تعامالت  و  برخی ممکن است ترسو شوند 

Positive discipline 1
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فعالیت های پیشنهادی

اگر اطالع دارید که یکی از دانش        آموزان در معرض خشونت قرار گرفته است، اقدامات حمایتی را در پیش گیرید، ازجمله:
پیشگیری و شناسایی، گزارش        دهی و ارجاع. 1

آیا می        توانید منابع و مراجع موجود در جامعۀ محلی خود را برای کمک به کودکانی که در معرض خشونت هستند، نام ببرید )بزرگان، 

گروه        های اجتماعی(؟ گروه        های خانوادگی، 

1 برگرفته از راهنمای یونیسف برای مدارس دوستدار کودک

خرده پودمان 2-2. بهروزی معلمان

در این خرده پودمان به بهروزی خود شما، به عنوان معلم، نگاهی ویژه شده است. با مطالعه آن، می آموزید که چگونه عوامل استرس        زا 

را شناسایی کنید و مفهوم خودمراقبتی به چه معناست.

2-2-1. شناسایی عوامل استرس        زا
اهداف

در انتهای این بخش خواهید توانست:

تشخیص بدهید که چگونه عوامل استرس        زای مربوط به بازگشت به تدریس )بعد از این وقفه طوالنی( بر شما اثر می        گذارد.. 1

بفهمید که چطور ممکن است وضعیت بهروزی شما و دیگر معلمان متأثر شود و به خطر بیفتد، و برای پشتیبانی از همدیگر . 2

چه کاری از دستتان ساخته است.

بهروزی شما و دانش آموزانتان، بر فرایند یادددهی و یادگیری تأثیر می        گذارد؛	 

فضای یادگیری امن، جایی ا        ست که در آن اعتماد و احترام بین شما و دانش        آموزان حکم فرما باشد؛	 

همۀ کوکان حق دارند از خشونت در مدرسه محفوظ و مصون باشند. خشونت علیه کودکان به هیچ روی توجیه پذیر 	 

نیست؛

وقتی کودکان در تدوین قواعد کالسی مشارکت داده شوند، احتمال آنکه این قواعد را زیر پا گذارند کمتر می        شود؛	 

تمامی رفتارها نشانگر چیزی ا        ست که کودک در درون خود حس و پردازش می        کند؛ بنابراین، مهم است بفهمید عامل 	 

محرک آن رفتار چیست تا بتوانید به روشی امن و تسهیلگرانه، به آن بپردازید؛

ج از کالس درس مسامحه کرد.	  هرگز نباید با خشونت در داخل و خار

نکاتی برای به خاطرسپردن

پودمان 2. بهروزی و حمایت48



فرصت تأمل و بازاندیشی

همه        گیری کووید-19 با خود چالش        ها و عوامل استرس        زای جدیدی را وارد زندگی شما، معیشت شما و خانواده و جامعۀ شما کرده 

، این شرایط ممکن است برخی موارد استرس        زای پیشین را هم تشدید  است )بخش 1-1-2. بهروزی و کووید-19 را ببینید(. ازسوی دیگر

کرده باشد. چنین مسائل و چالش        هایی کاماًل واقعی اند و می        توانند مشکالت ملموسی را برای شما رقم بزنند.

اکنون که در حال برنامه ریزی برای بازگشت به تدریس و مدرسه هستید، ببینید کدام عوامل استرس        زا برای شما در دوران همه        گیری 

روش        های مقابله

بلندمدت  در  شوند،  محقق  زیر  موارد  اگر  درکل  ولی  دارند؛  استرس        زا  رویدادهای  به  نسبت  متفاوتی  واکنش های  مردم 

کنند: عمل  بهتر  می        توانند 

احساس امنیت کنند، با دیگران ارتباط داشته باشند و آرام و امیدوار باشند؛	 

به خدمات حمایتی اجتماعی، جسمی و عاطفی دسترسی داشته باشند؛	 

به واسطۀ توانایی کمک به خودشان، حس کنترل بر اوضاع را بازیابند.	 

بهروزی تان بشناسید،  بر جنبه        های مختلف  را  آنها  تأثیرگذاری  و نحوۀ  را تشخیص دهید  بتوانید نشانه        های استرس  اگر 

می        تواند  برنامه ریزی  این  کنید.  برنامه        ریزی  را  ساده  تغییراتی  خود،  بهروزی  و  روان  سالمت  به  کمک  برای  می        توانید  آنگاه 

شامل برقراری ارتباط با افرادی باشد که می        توانند از شما حمایت کنند، فعال تر شدن از  لحاظ بدنی، آموختن چیزهای جدید 

و یادآوری چیزهای ساده ای باشد که شما را شاد و سرمست می کنند. 

گاهی به شما کمک خواهد کرد تا اثرات استرس را بر دانش        آموزان و همکارانتان بهتر تشخیص دهید. به یاد داشته  خودآ

باشید که باید به جای قضاوت کردن و برچسب        زنی بر رفتار آنها، به حرف        هایشان گوش فرا دهید. »حالت چطور است؟« و 

یا »خوبی؟« نمونه پرسش        های خوبی         است که می        توانید بپرسید. حواستان به این موضوع باشد که کودکان و همکاران 

ممکن است مایل نباشند در خصوص چنین مسائلی حرف بزنند؛ پس به آنها برای حرف زدن فشار نیاورید.

برای آشنایی با راهبردهای دیگر به منظور حفظ سالمت روان خودتان، به بخش بعد )2-2-2( مراجعه کنید.

محتوای یادگیری
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فعالیت های پیشنهادی

سناریوهایی برای توجه به بهروزی معلمان

روبرو  آن  با  همکارانتان  و  خودتان  که  استرس        زایی  عوامل  دربارۀ  اندیشیدن  برای  شما  به  تا  شده اند  طراحی  طوری  زیر  سناریوهای 

کنید: تأمل  زیر  پرسش        های  با  رابطه  در  هریک  برای  و  بخوانید  را  سناریوها  از  هریک  کنند.  کمک  هستید، 

چه چیزی ممکن است بر بهروزی این معلم اثر داشته باشد؟. 1

از کجا می        فهمیم که بهروزی آنها در معرض خطر قرار گرفته است؟ چه نشانگانی از استرس را بروز می        دهند؟. 2

داشته . 3 اثر  دانش        آموزان  بهروزی  بر  می        تواند  چگونه  می        گذارد؟  اثر  درس  کالس  در  وی  تدریس  کیفیت  بر  چگونه  معلم  بهروزی 

باشد؟

بازمی        گردیم.  قبل  خرده پودمان  تصویری  تمرین  به  شده،  ارائه  سناریوهای  مورد  در  باال  پرسش  سه  به  پاسخ گویی  و  تأمل  از  پس 

نشانگان استرس در رابطه با این نگرانی        ها را مشخص کنید. اثر استرس بر جنبه های اجتماعی، ادراکی، عاطفی و جسمی بهروزی را به 

باشید. داشته  خاطر 

سناریوی 1. فاِرس پنج سال معلم بوده است. در این سال ها، وضعیت اقتصادی در کشورش بی        ثبات است. با آغاز 

همه        گیری کووید-19 بحران اقتصادی وخیم تر نیز شده است. با بازگشایی مدارس، حمایت مالی و بودجه الزم هم 

برای تخصیص مواد آموزشی کافی برای کالس        های درس موجود نیست. این امر او را دچار استرس شدیدی کرده 

است، زیرا برای مدیریت کالس در عین کمبود مواد و منابع آموزشی باید زحمت زیادی را متحمل شود.

به  بتواند  تا  دهد  ج  خر به  زیادی  تالش  است  مجبور  دلیل  همین  به  و  دارد  زیادی  دانش        آموزان  سارا   .2 سناریوی 

آموزشی مدرسه در زمینۀ شیوۀ مدیریت یک کالس پرجمعیت کمک  از راهبر  آنها رسیدگی کند. او  همۀ نیازهای 

و  بزند  حرف  او  با  می        کند  فرصت  به  ندرت  مدرسه  آموزشی  راهبر  بااین حال،  است.  کرده  درخواست  راهنمایی  و 

هیچ وقت هم از کالس درسش بازدید نکرده است. اکنون با شیوع کووید-19 راهبر از او خواسته است تا برای حفظ 

فاصلۀ فیزیکی الزم بین دانش        آموزان،آنها باید شیفتی در کالس حاضر شوند. بنابراین زمان تدریس سارا افزایش 

، روزهای کاری طوالنی        تر و دوری بیشتر از خانواده هم کنار بیاید.  یافته است و حاال باید با مشکل ساعات اضافی کار

او احساس سرخوردگی و حتی خشم می        کند.
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شما چگونه می        توانید اثرات منفی این عوامل استرس        زا را کاهش دهید؟

نشانگان استرس من

2-2-2. مراقبت از خود
اهداف

در انتهای این بخش خواهید توانست:

گاه شوید.. 1 به اهمیت خودمراقبتی برای بهروزی تان آ

برای کاهش استرس و حفظ بهروزی خود برنامه ریزی کنید.. 2

فرصت تأمل و بازاندیشی

خودمراقبتی چیست؟

اجازه دهید نگاهی به مفهوم خودمراقبتی داشته باشیم. سازمان جهانی بهداشت، خودمراقبتی را این گونه تعریف می        کند: »توانایی 

افراد، خانواده        ها و جوامع محلی برای ترویج بهداشت، پیشگیری از بیماری، حفظ سالمتی و مقابله با بیماری و معلولیت، با یا بدون 

حمایت بخش درمان«.
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گاهانه انجام می        دهیم تا از سالمت روانی، عاطفی و جسمی خود حفاظت کنیم. خودمراقبتی،  خودمراقبتی هرگونه فعالیتی است که ما آ

ا        ست که اغلب نادیده گرفته می        شود. خودمراقبتی مطلوب، کلید داشتن حال بهتر و  در تئوری، مفهومی ساده می نماید ولی چیزی 

کاهش اضطراب است و نیز کلید رابطه خوب با خود و دیگران است.

فعالیت خودمراقبتی می        تواند کارهایی ساده مانند وقت گذاشتن برای لذت بردن از یک فنجان چای، گوش دادن به موسیقی دلخواه 

و یا پیاده        روی باشد. به بعضی کارها که می        توانند انرژی شما را تجدید کنند فکر کنید؛ به این ترتیب، خواهید توانست شکل        هایی خاص 

و منحصربه فرد از روش        های خودمراقبتی را که برای شما مفیدند، شناسایی و پیاده نمایید.

خ دهد. این، یک انتخاب فعاالنه  خودمراقبتی چیزی         است که باید برای آن برنامه        ریزی کنید، نه اینکه انتظار داشته باشید خودبه خود ر

است. چند فعالیت خودمراقبتی خاص را به برنامۀ خود اضافه کنید، آنها را به دیگران اعالم کنید تا بر تعهدتان نسبت به آنها افزوده 

شود و فعاالنه در جستجوی فرصت مناسب برای اجرای این برنامه        های خودمراقبتی باشید.

آن فعالیت،  آن تجربه می کنید، و نتایج و دستاوردهای  آن، حسی که حین انجام  نسبت به فعالیتی که انجام می دهید، چرایی انجام 

باشید.  گاه  خودآ

خودمراقبتی، کلید پیشگیری از فرسایش شغلی ا        ست.

آیا وقت        هایی بوده است که شما خودمراقبتی را نادیده گرفته باشید؟ بعد چه شد؟

آیا وقت هایی در زندگی شما بوده است که به خودمراقبتی اولویت داده باشید؟ نتیجه چه بود؟

محتوای یادگیری

فرسایش شغلی چیست؟

یکی از پیامدهای منفی استرس انباشته، فرسایش شغلی ا        ست. فرسایش شغلی عبارت است از حالت خستگی جسمی، 

از قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض استرس        های کاری و یا شرایط کاری سخت است. در اصل،  عاطفی و روانی که ناشی 

فرسایش شغلی به معنای فرسودگی عاطفی، خوددگربینی و احساس کاهش دستاوردهای فردی ا        ست.
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فرسایش شغلی چه نشانگانی دارد؟

فرسایش شغلی شامل هردوی نشانگان جسمی و روانی است، مانند:

خستگی مفرط	 

اختالل خواب	 

کاهش عملکرد	 

مشکل در تمرکز و حافظه	 

ناتوانی در تصمیم گیری	 

گرفتگی عضالت	 

مشکالت تنفسی	 

مشکالت هاضمه	 

بی        قراری	 

از دست دادن حس همدلی	 

به زودی  یا  و  هستید  شغلی  فرسایش  دچار  یا  که  باشد  این  نشانه  می تواند  می        بینید،  خود  در  را  باال  نشانگان  از  هریک  اگر 

کرده،  صحبت  وی  با  شغلی  فرسایش  دربارۀ  است  بهتر  دارد،  را  باال  نشانه        های  که  می        شناسید  را  کسی  هم  اگر  می        شوید. 

که دچار فرسایش شغلی  به دیگرانی  کمک  برای  راه  اینجا چند  در  بندد.  کار  به  را  تا روش        های خودمراقبتی  کنید  تشویقش 

می شود: ارائه  هستند، 

کاری کنید حس کنند که کنارشان هستید و قصد کمک و حمایت دارید؛	 

بدون قضاوت کردن به آنها گوش دهید؛	 

با آنها صبور باشید؛	 

از خودشان بپرسید که چطور می        توانید کمکشان کنید؛	 

آنها را ترغیب کنید تا روش        های خودمراقبتی را تمرین کنند )نکات بیشتر برای خودمراقبتی در ادامه آمده است(.	 

داشتن امید، برای بهروزی ضروری         است

منشأ  می        توانید  و  دارید  کنترل  خود  زندگی  از  مختلفی  جنبه        های  بر  که  کنید  یادآوری  دانش آموزانتان  و  خود  به  همواره  باید 

است. دشوار  کاری  چالش        ها  با  رویارویی  هنگام  بودن  امیدوار  البته  باشید.  زیادی  تغییرات 

دالیل زیادی مؤید این واقعیت است که امید، سنگ بنای سالمت روان        است. نخست آنکه پژوهش های انجام شده نشان 

، با رویدادهای استرس        زا بهتر مقابله می        کنند. دوم، مشخص شده است که امید سبب موفقیت         در  می دهد که افراد امیدوار
طیفی گسترده         از کارها می        شود؛ مثاًل امید، به موفقیت تحصیلی بیشتر و نیز سالمت روانی و جسمی بیشتر منجر می        شود.1

امیدواری برای بازگشت به شرایط عادی پس از سپری شدن شرایط استرس        زا نقشی کلیدی دارد. امید به ما کمک می        کند تا 

 مفهومی انتزاعی نیست که هیچ تفاوتی را در روند زندگی و بهبود آن رقم 
ً
خود را از وحشت شکست خالص کنیم. امید صرفا

نزند، بلکه زیربنای تمام کارهایی است که باید برای بازگشت به روال عادی زندگی انجام دهیم. بدون امید، هیچ چیزی به حالت 

عادی بازنخواهد گشت.

امید، ابزار الزم برای تصور آینده        ای بهتر و درنهایت تحقق چنین آینده ای است.

  Ciarrochi, Joseph et al, “Hope and emotional well-being: A six-year study to distinguish antecedents, correlates, and consequences” The Journal of Positive 1
Pschology-2015
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فعالیت های پیشنهادی

 ، تدریس معمواًل شغلی پراسترس تلقی می شود. بااین حال، برای مدیریت میزان استرس می توانید کارهایی انجام دهید. این امر

با  خود  روش  به  ما  از  هریک  کووید-19.  از  پس  مدارس  بازگشایی  زمان  در  به خصوص  دارد،  اهمیت  درس  کالس  مدیریت  برای 

می        کنیم. مقابله  استرس 
در ادامه، برخی از بهترین روش        های خودمراقبتی برای معلمان ارائه شده است:1

از پا بیفتند و گمان می کنند موقع استراحت و خواب، زمانی است که کار به اتمام برسد. 	  آن قدر کار می        کنند تا  بسیاری افراد 

کاری به سادگِی خاموش  ابزاری ضروری برای مولد بودن نگاه کرد. استراحت می        تواند  بااین حال، باید به استراحت، به عنوان 

، در حال ور رفتن با تلفن خود  کردن چراغ        های کالس برای چند دقیقه بعد از مرخص کردن بچه        ها باشد. بعضی        ها هم تمام روز

از این زمان        های چک  را وارسی می کنند. خوب است اگر بتوانید یک یا تعدادی  هستند و رسانه        های اجتماعی یا ایمیل خود 

کردن موبایل خود را با سکوت و بی        حرکتی جایگزین کنید، زیرا این کار می        تواند سطح انرژی و تمرکزتان را باال ببرد؛

ببینید از چه  کارهایی می        توانید چشم        پوشی کنید تا زمان الزم برای خودمراقبتی را در اختیار داشته باشید. این، همان جایی         	 

کنید.  تمرین  را  آن  بار  یک  که  است  این  آن،  دادن  انجام  درست  برای  راه  بهترین  و  می        کند،  پیدا  اهمیت  گفتن  نه  که  است 

میزان   ، مرور به  و  کرد  خواهند  شما  حدومرزهای  به  گذاشتن  احترام  به  شروع  مردم  که  دید  خواهید  بگویید  نه  بار  یک  اگر 

می کنند؛ تنظیم  را  درخواست هایشان 

خودمراقبتی را به بخشی از زندگی روزمره تبدیل کنید؛ مثاًل به محض آنکه بچه        ها کالس را ترک کردند 60 ثانیه را به تنفس عمیق 	 

اختصاص دهید تا ذهنتان را پاک کنید و انرژی الزم را برای باقی فعالیت        های روزانه بازیابید؛

را به فعالیتی منظم در 	  عادات جدید به  راحتی فراموش می        شوند، چون هنوز جا نیفتاده اند؛ بنابراین، برای اینکه خودمراقبتی 

زندگی خود تبدیل کنید، الزم است به ایجاد و تثبیت خودمراقبتی به عنوان یک عادت، اولویت دهید؛

خوب بخورید، به میزان کافی بخوابید و هر روز ورزش کنید؛	 

هر روز یک فعالیت لذت بخش یا معنادار را در برنامه تان بگنجانید؛	 

، به حرف زدن با یک دوست یا عضو خانواده اختصاص دهید و احساس خود را به او بگویید؛	  زمانی را در روز

با همکاران تان دربارۀ حسی که نسبت به تدریس در زمان همه        گیری دارید، حرف بزنید؛	 

روالی مشخص و منظم را برای انجام کارهای خانه و مدرسه برقرار کنید؛ این امر کمک می کند تا از میزان پیش بینی ناپذیری امور 	 

برای شما کاسته شود و فشارهای شناختی ای که برای تهیۀ برنامه های جدید احساس می کنید، تخفیف یابد؛ 

از استفادۀ بیش ازحد از موادی که حال و انرژی شما را به طور موقت بهبود می دهند پرهیز کنید )مثل کافئین یا نیکوتین(؛	 

، فهرستی از رویدادهای مثبتی که در آن روز اتفاق افتاده است، تهیه کنید؛	  در پایان هرروز
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، زمان های 	  هرروز به خود یادآوری کنید که معنایی ندارد ذهنتان را با چیزهایی مشغول کنید که کنترلی روی آنها ندارید. در طول روز

استراحت منظمی داشته باشید. در طول این زمان        های استراحت می        توانید از تکنیک        های آرامش        بخشی که در خرده پودمان 3-2 

ارائه شده        ، استفاده کنید. این تکنیک        ها می        توانند توسط شما و دانش آموزانتان به کار روند؛

زمانی را که به اخبار کووید-19 اختصاص می        دهید، به زیر 30 دقیقه در روز محدود کنید، آن هم فقط از منابعی قابل اعتماد مانند 	 
بهداشت.2 جهانی  سازمان 

فهرستی از روش        های خودمراقبتی که قصد دارید در زندگی تان به کار ببندید، تهیه کنید. کدام فعالیت        های ساده )مانند نوشیدن یک 

فنجان چای، شنیدن موسیقی موردعالقه یا پیاده        روی( را می        توانید در برنامه خودمراقبتی خود لحاظ کنید؟

Looking after yourself” )p. 5( in the 2020 “Basic Psychosocial Skills: A Guide for COVID-19 Responders” by the Inter-Agency Standing Committee” 2 برگرفته از

نکتۀ پایانی:  

برای مراقبت از حال دیگران، نخست باید از خودتان مراقبت کنید

تمرین خودمراقبتی و تبدیل آن به یک عادت رفتاری، همیشه هم کار آسانی نیست. بااین  حال، مهم است که به بدن خود گوش فرا 

دهید و درک کنید که اختصاص زمان به مراقبت از خود به هیچ وجه کاری خودخواهانه نیست. اولویت        بخشی به خودمراقبتی درواقع 

یک الزام است، نه کاری از سر تفنن. معمواًل وقتی وظایف زیادی بر دوش فرد است، نیاز به مراقبت و رسیدگی به خود، نخستین چیزی 

ا        ست که فدا می        شود. به منظور تضمین سالمت خودتان و پرهیز از فرسایش شغلی، الزم است که از خود مراقبت نمایید. وقتی شما 

در بهترین وضعیت و حال خود هستید، خیلی بهتر می        توانید به دیگران کمک کنید.

خودمراقبتی شامل اختصاص زمان بصورت منظم و متناوب، برای انجام فعالیت        های ساده        ای         است که موجب آرامش 	 

شما و کسب مجدد انرژی می شوند و حالتان را بهبود می        بخشند؛

اختصاص زمان برای رسیدگی به خودتان، کار خودخواهانه ای نیست. خودمراقبتی یعنی می دانیم باید چه کارهایی برای 	 

مراقبت از خود انجام دهیم تا بتوانیم از دیگران نیز مراقبت کنیم؛

گاه باشید، هم ازنظر جسمی و هم روانی؛	  در خودمراقبتی، الزم است که از احساسات خود آ

ایجاد یک برنامۀ منظم خودمراقبتی، به شما کمک خواهد کرد تا با برخی عوامل استرس        زا و چالش        های تدریس در زمان 	 

همه        گیری کووید-19 مقابله کنید.

نکاتی برای به خاطرسپردن
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خرده پودمان 2-3.  بهروزی یادگیرندگان

در خرده پودمان سوم، تمرکز بر روی بهروزی یادگیرندگان است. در اینجا چگونگی شناسایی عوامل استرس        زا در دانش        آموزان، 

چگونگی برقراری ارتباط حمایتگرانه با آنها و نیز مسیر ارجاع آنها توضیح داده شده است.

2-3-1. شناسایی عوامل استرس        زا برای فراگیران )مشاهده کنید(
اهداف

در انتهای این بخش خواهید توانست:

عوامل استرس        زا و نشانه        های اضطراب را در دانش        آموزان تشخیص دهید.. 1

از  بهبود وضعیت بهروزی دانش        آموزان بهتر پشتیبانی کنید.. 2

فرصت تأمل و بازاندیشی

در  محدودیت        ها  اعمال  زمان  از  آنها  که  باشید  قابل   اعتمادی  بزرگ سال  نخستین  شما  شاید  مدرسه،  به  دانش        آموزان  بازگشت  با 

بیرون از خانه می        بینند. اطمینان حاصل کنید که فضایی امن را برای دانش        آموزانتان در کالس مهیا کرده اید. در نظر داشته باشید که 

با معلمان/کارکنان مرد. بزنند و دانش        آموزان پسر  با معلمان/کارکنان زن حرف  دانش        آموزان دختر ممکن است ترجیح دهند 

شناسایی نشانه        های اضطراب

و  احساسات  ابراز  شیوه های  بر  ما،  فرهنگ  می        دهند.  نشان  زندگی  ناخوشایند  رویدادهای  به  نسبت  متفاوتی  واکنش        های  کودکان 

عواطفمان تأثیر دارد؛ مثاًل در برخی فرهنگ        ها، نشان دادن احساسات و عواطف قوی و غلیظ مانند گریه با صدای بلند شایسته نیست، 

گاهی  درحالی که در فرهنگ        های دیگر می        تواند کاماًل پذیرفتنی باشد. خوب است که در مورد رویه        های فرهنگی موجود در کشور خود، آ

بسنده ای داشته باشید.

برخی نشانه        های اضطراب که به راحتی می        توانید در کودکان شناسایی کنید، کدام هایند؟

، نشانه        های مختلف اضطراب در گروه        های سنی متفاوت  آشکار و پیش  چشم نیستند. در جدول زیر از نشانه        های اضطراب،  بعضی 

عنوان شده است.
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نشانه        های اضطراب در سنین مختلف1

این  کنید.  شناسایی  دانش آموزان  در  را  احتمالی  اضطراب  و  استرس  نمایان  نشانگان  تا  می        کند  کمک  شما  به  جدول  این 

جدول برحسب گروه        های سنی تنظیم شده است، زیرا نشانگان استرس معمواًل در سنین مختلف متفاوت است. به خاطر 

داشته باشید که این فهرست کامل و جامع نیست؛ بنابراین، می        توانید از فضای خالی، برای نوشتن نشانه        های دیگر استرس 

که خودتان شاهد آنها بوده        اید، استفاده نمایید.

1 تمامی مطالب برگرفته از دو منبع اصلی:
 	 World Health Organization, War Trauma Foundation, and World Vision International )2011(. Psychological first aid: guide for field workers. WHO: Geneva
 	Save the Children )2013(. Psychological first aid training manual for child practitioners. Save: UK

نشانه های استرس و اضطرابسن

واکنش        های معموِل ناشی از 
استرس در کودکان 0-3 ساله

چسبیدن به والدین، سرپرست یا مراقب خود	 
 	) بازگشت به رفتارهای قبلی )سن کمتر
تغییر در الگوی خواب و خوراک	 
زودرنجی بیشتر	 
تمرکز کمتر	 
بیش        فعالی بیشتر	 
تغییر در نوع بازی	 
ترسیدن بیشتر از چیزها	 
خواسته        های بیشتر	 
گریۀ بیشتر	 

واکنش        های معموِل ناشی از 
استرس در کودکان 4-6ساله

چسبیدن به بزرگ ساالن	 
 	) بازگشت به رفتارهای قبلی )سن کمتر
تغییر در الگوی خواب و خوراک	 
زودرنجی بیشتر	 
تمرکز کمتر	 
کم        فعال یا بیش        فعال شدن	 
بازی نکردن	 
پذیرفتن و بروز نقش های بزرگ ساالنه	 
به راحتی گیج و دستپاچه شدن	 
حرف نزدن	 
مضطرب و نگران        تر شدن	 

محتوای یادگیری
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نشانه های استرس و اضطرابسن

واکنش        های معمول نسبت به 
استرس در کودکان 7-12 ساله

بیشتر در خود فرورفتن	 
نگرانی دائم برای کسانی که مبتال شده        اند	 
تغییر در الگوهای خواب و خوراک	 
بیشتر هراسان شدن	 
تحریک پذیری و زودرنجی بیشتر	 
پرخاشگری	 
بی        قراری	 
ضعف حافظه و تمرکز	 
نشانه        های جسمی	 
احساس گیجی و سراسیمگی	 
صحبت مدام دربارۀ بیماری	 
احساس گناه یا سرزنش خود	 

واکنش        های معموِل ناشی از 
استرس در کودکان 13-17 ساله

اندوه شدید	 
ابراز نگرانی مفرط در قبال دیگران	 
کمرویی بیشتر	 
احساس گناه و شرم	 
 بیشتر در خود فرورفتن	 
بدگمانی فزاینده نسبت به هر گونه عامریت	 
ریسک پذیری بیشتر	 
تغییر در روابط	 
پرخاشگری	 
خودآسیب        رسانی	 
احساس ناامیدی	 
وابستگی و اتکای بیشتر به همتایان	 
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نشانه های استرس و اضطرابسن

واکنش        های معمول نسبت به 
استرس برای تمامی گروه        های سنی 
که بر جسم اثر دارند )واکنش        های 

روان        تنی/جسمی(

خستگی	 
احساس سنگینی در قفسۀ سینه	 
تنگی نفس	 
خشکی دهان	 
ضعف عضالنی	 
دل درد	 
سرگیجه	 
لرز	 
سردرد	 
دیگر انواع دردهای عمومی	 

واکنش        های بسیار شدید اضطرابی 
خ  در کودکان، وقتی اضطراب به کرات ر

می        دهد

چسبیدن به والدین، سرپرست یا مراقب خود	 
در خود فرورفتن و خیلی ساکت بودن، بی تحرک یا کم تحرک شدن	 
از دیگران پنهان شدن و خجالت کشیدن	 
به سؤال دیگران پاسخ ندادن و حرف نزدن	 
ترسیده، دستپاچه و یا هیجان        زده بودن	 
نگرانی شدید و مستمر	 
نشانگان جسمِی ناخوش احوالی؛ لرزیدن، سردرد، بی        اشتهایی، درد	 
گریۀ مکرر	 
پرخاشگری و تالش برای آسیب زدن به دیگران	 
گیجی و سردرگمی	 
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فعالیت های پیشنهادی

راه        هایی برای حمایت از بهروزی دانش        آموزان

و  استرس  نشانه        های  برخی  شما  حاال  شد.  ارائه  دانش        آموزان  در  پریشانی  و  اضطراب  شناسایی  برای  راهنمایی        هایی  باال،  بخش  در 

اضطراب را در دانش        آموزان خود می        شناسید و می        توانید آنها را تشخیص دهید. گام بعدی، پیاده        سازی سازوکارهای حمایتی در کالس 

درس به منظور رسیدگی به اضطراب دانش آموزان است. این امر برای بهروزی آنها اهمیت دارد. اطالعات بیشتر دربارۀ این موضوع، در 

بخش        های بعدی آمده است. به خاطر داشته باشید که شما قرار نیست به تشخیص بیماری در دانش        آموزان بپردازید و یا نشست        های 

روان        درمانگری برای آنها برگزار کنید.

فعالیت        هایی برای کاهش استرس و حمایت از بهروزی دانش        آموزان

بهروزی  برای حفظ  راهبردهای مقابله        ای مثبت  و  کاسته شود  آنها  از استرس  تا  انجام داد  با دانش        آموزان  را می        توان  این فعالیت        ها 

آنها را هم برای کمک به خود و هم دانش        آموزان با  آنها ارائه گردد. وانگهی این فعالیت        ها برای خود شما هم مفیدند و می        توانید  به 

را امتحان کنید. از این فعالیت        ها  همدیگر انجام دهید. در نخستین هفته، یک یا چند مورد 

مکان مخصوص من

گاهی دنیای اطراف خیلی به ما فشار می        آورد. با لحظه        ای درنگ و تصور کردن خود در جای دیگری، بدون داشتن استرس، دانش        آموزان 

خواهند توانست استرس خود را تخلیه کنند. در ادامه، فعالیتی برای کمک به دانش        آموزان برای تصور چنین مکانی ارائه شده است.

راهنمای دانش        آموزان

در وضعیتی راحت بنشینید یا دراز بکشید، چشمانتان را ببندید و تمدد اعصاب کنید؛	 

چندین نفس عمیق و آرام از بینی به درون شکم خود بکشید؛	 

به تنفس آرام و نرم ادامه دهید. دم        های آرام و طوالنی و سپس بازدم        های آرام و طوالنی؛	 

به داستان زیر گوش دهید و آن را دنبال کنید، طوری که گویی داخل داستان هستید:	 

ع کردن است و  »تصور کنید روی ساحلی با شن        های سفید ایستاده        اید. اول صبح است و همه جا ساکت. خورشید آرام آرام در حال طلو

می        توانید نور گرم آن را روی صورت و بدن خود احساس کنید. احساس شادی و آرامش می        کنید. شن زیر پاهای برهنۀ شما نرم و گرم 

است. نسیم مالیمی به صورتتان می        وزد. آسمان آبی و صاف است و پرندگان باالی سرتان در حال پرواز و آوازند. اینجا مکانی امن است 

که می        توانید در آن به تمدد اعصاب و آرام کردن خود بپردازید.

اینجا مکانی است که هر لحظه اراده کنید می توانید به آن بازگردید، زیرا اینجا همواره در درون شماست. هر زمان که دلتان خواست، 
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می توانید به اینجا سر بزنید. حال به تدریج دوباره به تنفس خود توجه کنید، یعنی آهنگ نرم دم و بازدم        ها. جریان هوا را روی پوست 

کش دهید.  کنید. به آرامی انگشتان دست و پای خود را حرکت دهید. نفسی به داخل بکشید و بدن خود را حسابی  خود احساس 

آماده بودید چشمانتان را باز کنید«. نفستان را بیرون دهید. وقتی 

گاهانه پیاده        روی آ

یک راه دیگر برای کمک به تمدد اعصاب دانش        آموزان و کاهش سطح استرس آنها، پیاده        روی در اطراف محوطۀ مدرسه است.

: مراحل انجام کار

بچه        ها را به حیاط مدرسه ببرید؛	 

از آنها بخواهید در سکوت محض دور زمین بازی/حیاط راه بروند؛	 

به آنها بگویید که به همه چیز در اطراف خود توجه کنند، با تمام جزئیات ریز و درشت:	 

رنگ، بافت، بو، صدا، حس آفتاب یا نسیم؛	 

به آنها بگویید که همان طور که در سکوت وارد کالس می        شوند، بنشینند و یک چیز زیبا را که در زمان قدم        زدن دیده        اند نقاشی 	 

کنند، هرچه که باشد، کوچک یا بزرگ؛

بهتر است موقع رسم نقاشی، آن را  از دید بغل دستی شان پنهان کنند؛	 

در پایان، از آنها بخواهید چیزی را که کشیده        اند، به بچه های کالس نشان دهند.	 
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یک روز در کالس درس وقتی فهمیدم ُعَمر تاحدی مضطرب و غمگین است، تصمیم گرفتم از این 
نَور را ندیده است 

َ
که چون مدت        هاست پسرعمویش ا گفته بود  فعالیت )نامه  نگاری( بهره ببرم. او 

نَور خواهیم نوشت. ازآنجایی که ُعَمر معلولیت ذهنی 
َ
که باهم نامه        ای به ا گفتم  غمگین است. به او 

دارد، تمام سعی ام را کردم تا صبور باشم. خواندن و نوشتن درواقع یکی از چیزهایی ا        ست که برایش 
دشوار است؛ پس به او گوش کرده و کمکش کردم تا محتوای نامه را تولید کند. به جای آنکه حواسم 
کار  کلی این  کلمات بکنم، بر تصویر و هدف  را صرف دستور زبان، عالمت        گذاری و امالی صحیح 
کار را  متمرکز شدم- این نامۀ ُعَمر است و قرار است راه بروز احساسات او باشد. من مراحل انجام 
که در اینجا اشاره شده( به  روشنی و صراحت برای او توضیح دادم ولی درنهایت او را  )همان طور 
تشویق کردم که خودش خالقانه فکر کند و حاِل خودش را توصیف نماید. ُعَمر را ترغیب کردم تا با 

کند. کلمات، نامۀ خود را خلق  ترکیبی از نقاشی و 

تنفس شکمی

اغلب در زمان استرس، تنفس ما کوتاه و متمرکز در قسمت باالی قفسۀ سینه است و فراموش می        کنیم نفسمان را به درون شکم 

خود بکشیم. تنفس شکمی موجب آرامش می شود و به ما کمک می        کند تا اکسیژن بیشتری را به اعماق ریه بفرستیم.

راهنمای دانش        آموزان

دست هایتان را روی شکم قرار دهید؛

پنج نفس عمیق بکشید درحالی که پنج ثانیه برای دم و پنج ثانیه برای بازدم صرف می        کنید؛

می        توانید به کودکان بگویید که در زمان دم مثل این است که بخواهند شکم خود را مانند یک بادکنک به آرامی باد کنند، و در زمان 

ج می        شود. بازدم هوا کم کم از بادکنک خار

: مراحل انجام کار

از کودکان بخواهید برای کسی که دوستش دارند ولی مدت ها او را ندیده        اند، یک نامه بنویسند یا نقاشی بکشند:

اگر االن پیش شما نشسته بودند، دلتان می        خواست به آنها چه بگویید؟	 

نامه نویسی

را ببینند. نوشتن نامه  یا اعضای خانواده شان  از دوستان  از دانش        آموزانتان شاید در طول همه        گیری نتوانسته باشند بعضی  خیلی 

آنها کمک کند تا به شیوه ای غیرحضوری از رابطۀ خود با آن فرد خاص لذت ببرند. می        تواند به 
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از چه چیز آنها خوشتان می        آید؟	 

چه چیزی را در آنها دوست دارید؟	 

چه خاطرات مشترکی با آنها، لبخند را به چهرۀ شما می        آورد؟	 

ارتباطی تنگاتنگ دارند و  را همراه با دانش        آموزان تان انجام دهید، زیرا بهروزی دانش        آموز و معلم،  شما هم می توانید این تمرین        ها 

هردو در نهایت بر دستاوردهای دانش        آموزان اثر دارند. ببینید هنگام مواجهه با اضطراب و افسردگی در هریک از دانش        آموزان چگونه 

کالس  تمام  با  یا  گروهی  یا  داد  خواهید  انجام  انفرادی  فعالیتی  به صورت  را  آن  آیا  کنید.  استفاده  تمرین ها  این  از  هریک  از  می        توانید 

)ازجمله با شرکت خود شما(؟ برخی نکات را در خصوص چگونگی و زمان اجرای این فعالیت        ها در اینجا بنویسید:

2-3-2.  بهبود ارتباط )گوش کنید(
اهداف

در انتهای این بخش خواهید توانست:

ویژگی های یک ارتباط حمایتگرانه1 را بشناسید.. 1

بدانید چطور می        توانید با دانش        آموزان ارتباط حمایتگرانه برقرار کنید.. 2

فرصت تأمل و بازاندیشی

معلم یا بزرگ سالی را به خاطر بیاورید که وقتی بچه بودید، برای برقراری ارتباط با او راحت بودید. چه چیزهایی در نحوۀ صحبت کردن و 

گوش کردن شان، برای شما دوست داشتنی بود؟ توصیف کنید.

.1

.2

.3

به موقعیت هایی فکر کنید که خودتان هم به همین شکل با دانش آموزانتان ارتباط برقرار می کنید. فکر کنید چطور می        توانید به تدریج 

این شیوه را به شکل غالب ارتباط خود با دانش آموزان بدل کنید.

 Supportive  1
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پس ازآنکه زهرا نگرانی اش را به من گفت، نکات اصلی مکالمه را این گونه خالصه و مرور کردم: 
گر درست فهمیده باشم، از این نگرانی که والدینت به بیماری مبتال شوند و به همین دلیل  »ا

نمی        توانی خوب بخوابی. االن باید خیلی خسته باشی«.

راهکارهایی برای حرف زدن دربارۀ بیماری و مرگ با کودکان

جدای از برقراری ارتباط حمایتگرانه، راهبردهایی هم هستند که می        توانند به شما کمک کنند تا دربارۀ مسائلی غامض مانند 

بیماری یا مرگ با دانش        آموزان تان و یا دیگر کودکان، گفتگو کنید.

خود را آماده کنید: کودکان به اطالعات صادقانه در خصوص وقایع اطراف خود نیاز دارند. مهم ترین موضوع، آمادگی برای . 1

گوش فرادادن به آنها و کمک به آنها برای درک شرایط است. کودکان شاید چیزی را از شما بپرسند که نخواهند آن را با 

والدین خود در میان بگذارند.

اطالعات را آماده کنید: این پودمان، برای این کار به شما کمک می        کند. پیش از آغاز مکالمه دربارۀ پرسش        ها، دغدغه        ها . 2

و تجاربی که کودکان ممکن است قبل از مکالمه داشته باشند، فکر کنید و تمام سعی خود را بکنید تا اطالعاتی سودمند 

به دست آورید.

ج دهند اما . 3 به کودکان اجازه دهید در مورد مسائل سخت و بغرنج حرف بزنند: کودکان برای پرسیدن باید شهامت به خر

ح می شود، به آن اهمیت دهید و  ح نمی        کنند. وقتی پرسشی مطر  همیشه در مناسب ترین زمان، پرسش خود را مطر
ً
لزوما

 به طور خصوصی. به کودکان اطمینان دهید که بزرگ ساالن هم 
ً
تصمیم بگیرید که به آن در کالس پاسخ می دهید و یا بعدا

نکاتی در خصوص برقراری ارتباط حمایتگرانه

نکات زیر می        توانند به شما برای بهبود برقراری ارتباط با دانش        آموزان و نیز با همکاران و اعضای خانواده کمک کنند.

گوش دادن فعال
سه مرحلۀ گوش دادن فعال را به کار ببرید:1

به دقت گوش دهید و به فرد مقابل اجازه دهید حرفش را بدون اختالل و انقطاع بزند؛. 1

بخش        هایی مهم از گفته های فرد را تکرار کنید تا نشان داده باشید که گوش می        کردید و بدین طریق مانع هرگونه . 2

سوء تفاهمی شوید؛

در پایان،  نکات اصلی مکالمه را خالصه کنید.. 3

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-05/Basic%20Psychosocial%20Skills-%20A%20Guide%20for%20COVID-19%2 Re- 1 برگرفتــه از
sponders.pdf

در زمان برقراری ارتباط، لحن و صدایی آرام و وضعیت و حالت بدنی دوستانه ای داشته باشید. 
صحبت را با کالمی همدالنه و غم        خوارانه شروع کنید؛ مثاًل »سالم زهرا. امروز متوجه شدم که 

کت        تر از همیشه هستی. حالت چطوره؟«. سا

محتوای یادگیری
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واکنش        های عاطفی: صادقانه دربارۀ چالش        های عاطفی ناشی از همه        گیری با کودکان حرف بزنید، بدون آنکه با دادن . 6

اطالعات بیش از اندازه، آن ها را بمباران کنید . اشکالی ندارد در خصوص ناراحت        کننده و غمناک بودن بیماری و مرگ 

او باشد. در میان گذاشتن  با کودک حرف بزنید ولی تمرکزتان باید بر روی واکنش        های عاطفی خود  برای همگان، 

است  ممکن  کودکان  که  باشید  داشته  یاد  به  باشد.  مفید  می        تواند  هم  شما  خود  شخصی  احساسات  از  بعضی 

به  راحتی درست وسط یک مکالمۀ احساسی به فعالیت        های روزانۀ خود رو         آورند. توجه داشته باشید که این رفتار 

کودکان اصاًل به معنای آن نیست که موضوع صحبت را نفهمیده  اند.

خاتمۀ مکالمه: به کودکان اطمینان دهید که در این دوران سخت، تنها نیستند. به یاد داشته باشید که آنها ممکن . 7

است بارها و با فهمیدن چیزهای بیشتر دربارۀ بیماری و مرگ بازهم برای همین صحبت        ها سراغ شما بیایند.

مراقبت از خودتان: چنین مکالماتی، برای همه دشوار است و می        تواند شما را ازنظر احساسی و عاطفی خسته کند، . 8

 
ً
به خصوص وقتی خودتان هم با مشکل بیماری و از دست دادن عزیزان مواجه شده باشید. به همین دلیل حتما

، به احساسات خود توجه کنید. می        توانید  باید از خودتان مراقبت کنید. در صورت امکان 5 دقیقه پیش از آغاز هر کار

از برخی راهبردهای خودمراقبتی در بخش »2-2-2. مراقبت از خود« استفاده کنید.

کودکان بزرگ ترکودکان کم        سالکودکان زیر 5 سال

»حالش بدتر و بدتر شد و متاسفانه در آخر 
مرد«.

شاید الزم باشد تکرار کنید که آن فرد، دیگر 
زنده نخواهد شد.

که دیگر  بود  آن قدر ضعیف شده  او  »بدن 
کار نمی کرد. قلب او از کار افتاده بود و دیگر 
حاال  دیگر  او  متأسفانه  نمی        کشید.  نفس 

است«. مرده 

خود  ریه        های  در  بدی  خیلی  عفونت  »او 
بدنش  به  کافی  اکسیژن  یعنی  داشت، 
که  با وجود تمام دارو و درمانی  نمی        رسید. 

مرد«. و  نشد  خوب  متأسفانه  شد، 

در مواجهه با همه گیری نگران و عصبی می شوند ولی همیشه بهتر است دربارۀ احساس خود حرف بزنیم تا اینکه 

آن را مخفی کنیم.

پرسشی رایج: کودکان ممکن است از شما بپرسند که آیا احتمال دارد خودشان یا یکی از عزیزانشان بیمار شود و . 4

خ دهد تقصیر آنها نیست. به آنها  بمیرد. در چنین مواردی بر اطالعات کاربردی تمرکز کنید و تأکید کنید که هر آنچه ر

آنها حمایت خواهند کرد. اگر  از  آنها را دوست دارند و در صورت نیاز  یادآوری کنید که دوستان و دیگر بزرگ ساالن 

چیزی را نمی        دانستید نگران نشوید. اشکالی ندارد که بگویید »این ویروسی جدید است و ما هنوز خیلی چیزها را 

نمی        دانیم«. درباره اش 

پاسخ به پرسش        هایی در مورد بیماری و مرگ: به منظور پرهیز از هرگونه سردرگم سازی دانش آموزان، باید رک وراست . 5

توضیح دهید که اگر فردی بمیرد، دیگر زنده نخواهد شد. گاهی مفید است که باورهای خودشان را هم دراین باره 

بپرسید تا در صورت لزوم، بدفهمی ها را برطرف کنید. حواستان باشد که اضطراب و نگرانی کودکان باعث می        شود که 

اطالعات را سخت        تر درک کنند. برای توضیح مرگ به کودکان، در ادامه چند پاسخ متناسب با سن کودکان پیشنهاد 

شده است:
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فعالیت های پیشنهادی

صحبت  سؤال،  پرسیدن  فعال،  دادن  )گوش  بایدها  از  فهرستی  همدیگر  با  کنید.  تهیه  پایین  مثال  شبیه  جدولی  دانش        آموزان،  با 

شود. پیاده  کالس  در  تا  کنید  تهیه  ارتباط  برقراری  در  زدن(  حرف  باهم  حرف/هم زمان  وسط  )پریدن  نبایدها  و   ) یکدیگر با  محترمانه 

مثال:

نبایدها در برقراری ارتباطبایدها در برقراری ارتباط

دست به سینه ننشینیدبدن در وضعیتی راحت و گشوده باشد

به چیزی که حواستان را پرت می        کند، نگاه نکنیدبه مخاطب نگاه کنید

چشمی  تماس  خود،  فرهنگی  هنجارهای  برحسب 

را حفظ کنید
به مخاطب زل نزنید

بلند یا تندتند حرف نزنیدآرامش لحن خود را حفظ کنید

اگر الزم است ماسک بپوشید. بهتر است ماسکی 

قابل رؤیت  دهان  و  پالستیکی  آن  جلوی  که  باشد 

باشد

زیرلب، به گونه ای که مخاطب نتواند حرف هایتان را بفهمد حرف 

نزنید

حرف هایتان،  از  درست  فهم  از  اطمینان  برای 

را  که مخاطب چقدر حرف شما  بپرسید  سرفرصت 

است فهمیده 

فرض را بر این نگذارید که مخاطب حرفهایتان را فهمیده است 

و برای بررسی فهم شان، به جواب        های بله یا خیر بسنده نکنید

با  آیا  که  بپرسید  صراحتا  مخاطب  از  سرفرصت 

و  راحتی  احساس  موضوع،  این  دربارۀ  صحبت 

. خیر یا  دارد  کامل  رضایت 

فرض را بر این نگذارید که راحت و راضی است

شیوع  احتمال  کاهش  برای  را  خود  فیزیکی  فاصلۀ 

کنید حفظ  ویروس 
خود و دیگران را با تخطی از فاصله        گذاری فیزیکی به خطر نیندازید

کنید. می        توانید سناریوهایی  با خانواده، دوستان و دیگر معلمان تمرین  را  ارتباط  گوش دادن و برقراری  ع، تکنیک        های  از شرو قبل 

کنید: را برای ایفای نقش امتحان  تمرینی زیر 

والدین دانش        آموز به دلیل همه        گیری، شغل خود را از دست داده        اند؛	 

پدر بزرگ یا مادربزرگ دانش        آموز به دلیل همه        گیری فوت کرده         است؛	 

والدین دانش        آموز دائم با هم جروبحث و دعوا می        کنند و او خود را مقصر دعواهای آنها می        داند.	 
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2-3-3. مرتبط کردن دانش        آموزان با دیگران )مرتبط کنید(
اهداف

در انتهای این بخش خواهید توانست:

انواع حمایت تخصصی قابل ارائه به دانش        آموزان را بشناسید.. 1

بدانید چطور و چه موقع، از سازوکارهای ارجاعی استفاده کنید.. 2

فرصت تأمل و بازاندیشی

اگر متوجه شوید که یکی از دانش        آموزان، نیازمند دریافت حمایت حرفه        ای و تخصصی است، چه کارهایی می        توانید برای برآورده کردن 

نیاز او انجام دهید؟

با بازگشایی مدارس، برای پاسخ گویی به نیازهای حمایتی کودک، سازوکارهای ارجاعی اهمیت می یابند. در صورت مشاهدۀ 

خدمات  به  دانش آموز  آن  تا  دهید  اطالع  مدرسه  مدیریت  به  را  مراتب  باید  دانش        آموزانتان،  از  هریک  در  زیر  نشانه        های 
شود:1 ارجاع  روانی-اجتماعی  حمایت  و  روان  سالمت  تخصصِی 

واکنش        های فیزیکی شدید داشته باشد؛	 

در خود فرو رفته باشد و نتواند فعالیت        های روزمره را به درستی انجام دهد؛	 

زمان و مکان را گم کند؛	 

وقایع 24 ساعت گذشته را به خاطر نیاورد؛	 

زیاده پرخاشگر و خشن شده باشد؛	 

دربارۀ خودکشی یا آسیب رسانی به خود حرف بزند یا به آن اقدام کند؛	 

از سازوکارهای مقابله        ای زیان  آور مانند مصرف الکل یا مواد مخدر استفاده یا رفتارهایی مخرب را پیشه کند.	 

Integration of Child Protection in Return to School Tips for Teachers and School Management :19-1 برگرفته از گزارش یونیسف در مورد کووید

محتوای یادگیری
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الزم است در همکاری با مدیریت مدرسه، کارهای زیر را انجام دهید:2

ارائه دهندگان خدمات سالمت روان و خدمات حمایت روانی-اجتماعی برای افراد زیر 18 سال و بزرگ ساالن را در محدودۀ 	 

خود، مشخص کرده و سازوکارهای ارجاع به آنها را تدوین کنید. در صورت امکان، این کار باید پیش از بازگشایی مدارس 

انجام شود؛

اگر شدنی است، در خصوص کمک های اولیۀ روانی چیزهایی بیاموزید.	 

در 	  به خصوص  کار  این  می        شوند.  منجر  مدرسه  در  دانش آموزان  بهروزی  ارتقای  به  که  کنید  ترویج  را  فعالیت        هایی 

، اهمیت دارد. قبل از آغاز درس        های اصلی،  هفته های آغازین بازگشایی مدارس، برای کمک به دانش        آموزان در دورۀ گذار

به کودکان و بزرگ ساالن، زمان کافی را برای انطباق خود با شرایط بدهید.

آنها را  به خاطر داشته باشید که هنگام ارجاع و درخواست کمک، باید تا حد امکان از هویت کودک محافظت شود. هویت 

فقط به کسانی که ضرورت دارد، معرفی کنید. اطالعات حساس را در اختیار همکاران و دوستان قرار ندهید.

حواستان باشد که یک فرد دارای سوء رفتار ممکن است در صورت اطالع از گزارش شدن، بدرفتارتر شود. به همین دلیل باید 

در زمان درخواست خدمات حمایتی، چگونگی حمایت از کودک را در برابر چنین افرادی در نظر بگیرید.

فعالیت         دانش        آموزی برای مشخص کردن مکان        های امن

می        توانید این تمرین را با دانش        آموزان انجام دهید تا مکان        های امن و افراد قابل  اعتماد را برای مراجعه شناسایی کنند.

مکان        های امن در محله من

تصویری از محلۀ خود بکشید؛. 1

مکان        های موردعالقۀ خود را با گذاشتن عالمت تیک، مشخص کنید؛. 2

دور مکان        هایی که برای شما امن ترین مکان ها هستند، دایره        ای بکشید؛. 3

بر روی مکان        هایی که برای دانش آموزان هم سن وسال شما ناامن است، عالمت ضربدر بگذارید؛. 4

بنویسید که چه ویژگی ها و مشخصاتی، برخی مکان        ها را برای شما و دیگر دانش        آموزان امن می        کند؛. 5

نام سه نفر را در همسایگی خود بنویسید که می        توانند به حفظ حس امنیت دانش        آموزانی مانند شما، کمک کنند؛. 6

پاسخ خود به پرسش        های 5 و 6 را با معلم و همکالسی        هایتان به بحث بگذارید.3. 7

2 برگرفته از گزارش یونیسف در مورد کووید-19: جای دادن حمایت از کودکان در تمهیدات الزم برای بازگشت به مدارس برای معلمان و مدیران مدارس
 Child Friendly Spaces at Home Activity Cards” by World Vision International and IFRC Reference Centre for Psychosocial Support.” : 3 برگرفته از صفحات 47 و 48 از

Published Copenhagen, 2020
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نام سازمان: 

نام فرد: 

شماره تلفن: 

ایمیل: 

اگر کودکی در برابر سوءاستفاده         و بدرفتاری بدنی یا  نادیده گیری نیازهای اولیه اش، به حمایت نیاز داشته باشد، با چه کسی می توانید 

تماس بگیرید؟

پزشک  اجتماعی،  مددکار  یک  می        تواند  سازمان/شخص  این  بنویسید.  زیر  جدول  در  را  ایمیل  و  تلفن  شماره  شخص،  سازمان،  نام 

باشد. پلیس  یا  و  محلی  سازمان  یک  بهزیستی،  مسئوالن  مدرسه،  مشاور  محلی، 

نام سازمان: 

نام فرد: 

شماره تلفن: 

ایمیل: 

شماره        های تماس برای ارجاع

از  می توانند  چطور  کدام  هر  که  بنویسید  هم چنین  کنید.  ثبت  را  زیر  مراجع  از  هریک  مکانی  موقعیت  و  تلفن  شماره   ، زیر جدول  در 

کنند. حمایت  است(،  واقع  شما  مدرسه  که  منطقه ای  )در  آنها   ایمنی  و  دانش        آموزان  روان  سالمت 

فعالیت های پیشنهادی

اگر کودکی نیازمند حمایت های روانی-اجتماعی باشد، ولی خطر آسیب جسمی او را تهدید نکند، با چه کسی می توانید تماس بگیرید؟ 

نام سازمان، شخص، شماره تلفن و ایمیل را در جدول زیر بنویسید. این شخص/نهاد می        تواند یک مددکار اجتماعی، مشاور مدرسه 

و یا یک سازمان محلی باشد.
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چطور می        تواند از دانش        آموزان حمایت کندشماره تلفن

1. خدمات سالمت روان

2. خدمات اورژانس

3. خدمات اجتماعی

4. پلیس

5. خدمات زنان

6. خدمات حمایت از کودکان

7. مشاوره تلفنی کودکان

8. خدمات حقوقی

9. مشاورۀ تلفنی سالمت روان و حمایت 

روانی-اجتماعی در دوران کووید-19

10. موارد دیگر )توضیح دهید(

معمواًل بنا بر مالحظات فرهنگی، دربارۀ اختالالت سالمت روان به راحتی صحبت نمی        شود؛ ولی این مشکل، بسیار رایج  	 

است و در مقیاس جهانی، از هر چهار نفر بر یک نفر در مقطعی از زندگی اثر می        گذارد.

تعامل با کودکان و برقراری ارتباطی گشوده و حمایتگرانه با آنها، می        تواند به کاهش میزان استرس و ارتقای بهروزی شان 	 

کمک کند.

در عین اعمال اقدامات و محدودیت        ها در قبال کووید-91، کماکان الزم است برای انجام فعالیت        های اجتماعی و فیزیکی 	 

در کالس، زمان و برنامه        درنظرگرفته شود. این امر موجب فعال و باانگیزه ماندن دانش        آموزان می        شود.

را 	  پیام  این  دانش        آموزان  به  تمام،  حواس جمعی  و  دقت  با  کردن  گوش  است.  مؤثر  ارتباط  کلید  دقیق،  دادن  گوش 

کنند. اعتماد  شما  به  می توانند  که  می دهد 

آنها 	  را برحسب سن  ارائۀ اطالعات  آنها صادق باشید و روش  با  کار ساده        ای نیست.  حرف زدن دربارۀ مرگ و بیماری، 

نگویید. دروغ  کودکان  به  کنید.  تعیین 

آنها و نحوه در میان 	  اگر نمی        دانید برخی مسائل دشوار را چگونه بازگویید، بحث را به تعویق اندازید تا بتوانید دربارۀ 

بیاموزید. بیشتر  گذاشتنشان، 

نکاتی برای به خاطرسپردن
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آزمون

چهار جنبۀ بهروزی را نام ببرید.. 1

آنها . 2 درست یا غلط: وضعیت بهروزی شما به عنوان معلم، بر میزان یادگیری دانش آموزانتان و دستاوردهای 
تأثیر دارد.

چند درصد از کودکان سنین 15-13 در منطقۀ شمال آفریقا و خاورمیانه، تجربه قلدری و زورگویی در مدرسه را . 3
گزارش کرده اند ؟

در آغاز سال تحصیلی، برای ایجاد یک محیط یادگیری امن، چه  کاری از دست شما ساخته است؟. 4

عالئم جسمِی حاصل از واکنش بدن ما به استرس کدام اند؟. 5

سه کار را که می        توانید برای حفظ بهروزی خود انجام         دهید، نام ببرید.. 6

نشانه        های فرسایش شغلی کدام هایند؟. 7

چطور می        توانید به دوستی که دچار فرسایش شغلی شده است، کمک کنید؟. 8

چگونه می        توانید در عین پایبندی به اقدامات محافظتی در برابر کووید-19، شکل        هایی از روابط اجتماعی را در . 9
کالس درس حفظ کنید؟

سه کار را که می        توانید برای حفظ بهروزی شاگردانتان انجام دهید، نام ببرید.. 10
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یک کار غیرفردی منظم را در برنامۀ روزانۀ دانش        آموزان بگنجانید تا در عین حفظ فاصله فیزیکی، فعالیتی را نیز با همکاری همکالسی        هایشان . 9

آن باشد. همچنین، کارگروهی را در درس        های خود بگنجانید. انجام دهند؛ مثاًل می        تواند اجرای یک مراسم سنتی با حرکات هماهنگ یا امثال 
هریک از موارد ارائه شده در خرده پودمان 3-2.. 10
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پودمان 3.  بازگشت به یادگیری
به  دسترسی  برای  بسیاری  کودکان  شدند،  تعطیل  جهان(  سراسر  )و  منطقه  مدارس  از  بسیاری  درحالی که  گذشته  ماه        های  طول  در 

، با مشکل مواجه شدند. اکنون که مدارس کم کم بازگشایی می        شوند )چه پاره وقت و چه تمام وقت(، شما نقشی مهم  یادگیری معنادار

برای حصول اطمینان از این نکته ایفا می        کنید که کودکان دوباره با انجام کارهای مدرسه ارتباط برقرار کرده، زمان ازدست  رفته را جبران 

کنند. سال تحصیلی جاری کماکان با آنچه پیش از همه        گیری کووید-19 شاهد بودیم فرق دارد، زیرا همه        گیری ادامه دارد و اقدامات و 

تمهیداتی برقرار است که شما را ناگزیر از در پیش گرفتن رویه ای متفاوت می کند.

سه موضوع اصلی در پودمان 3 پوشش داده شده است که رسیدگی به آن ها، برای اطمینان از جبران عقب افتادگی های دانش آموزان 

و امکان تداوم آموزش آن ها، ضروری است: .

فت یادگیری در دانش آموزان: اولین خرده پودمان به شما کمک می        کند تا بفهمید چرا باید دانش و مهارت        هایی را که . 1
ُ
رسیدگی به ا

از تدریس جامانده و یا در دانش آموزان فراموش شده، شناسایی کنید. در این خرده پودمان، هم چنین برای برنامه ریزی گام        های 

که در دوران تعطیلی پسرفت داشته، و بکارگیری  یادگیری، شناسایی دانش و مهارت هایی  برای شناخت این شکاف های  الزم 

راهبردهایی جهت جبران آن ها، راهنمایی هایی ارائه شده است. در ضمن این خرده پودمان کمک می        کند تا دانش        آموزانی را که در 

معرض خطر فزاینده عدم بازگشت به مدرسه، ترک تحصیل و یا کم کاری در طول سال تحصیلی جاری هستند، شناسایی نمایید.

بکارگیری راهبردهای یادگیری ترکیبی: خرده پودمان دوم به شما کمک می        کند تا روش تدریس خود را به گونه ای تنظیم کنید که  . 2

حفظ سالمت و ایمنی شما و دانش        آموزان تان تضمین شود. همچنین به کمک این خرده پودمان خواهید توانست راهبردهایی 

از  آینده،  در  احتمالی مدارس  یا تعطیلی  اجرا شود(  که  )به هر شکلی  به مدرسه  بازگشت  زمان  که در  کنید  برای تدریس طراحی 

یادگیری دانش آموزان پشتیبانی کنید. در این بخش، ابزارهایی کاربردی به شما ارائه خواهد شد که می        توان از آنها، هم برای کمک 

به یادگیری در مدرسه و هم یادگیری در خانه، بهره جست.

: شما به عنوان یک معلم، در فرایند آموزش تنها نیستید، بلکه از کمک و مشارکت دیگر معلمان . 3 ایجاد محیط یادگیری حمایتگر

شما  به  دانش        آموزان،  مورد  در  فردی  اطالعات  کسب  و  راه        حل        ها  مشارکتی  جستجوی  دارید.  نیاز  آن  به  و  برخوردارید  والدین  و 

و  والدین  مشارکت  وانگهی  بگیرید.  نظر  در  مدرسه  به  بازگشت  فرآیند  در  را  دانش        آموزان  تمامی  نیازهای  تا  کرد  خواهد  کمک 

، نقشی حیاتی در حفظ انگیزه دانش آموزان و درگیر شدن شان در  دانش        آموزان، ازجمله در قالب یادگیری دانش        آموز از دانش        آموز

یادگیری از راه دور ایفا می        کند.

آیا می        دانستید که در فاصله بین دو سال تحصیلی، دانش آموزان 
حداقل محتوای درسی یک ماه از سال تحصیلی قبل را  فراموش 
فت یادگیری 

ُ
می کنند؟ تأثیر تعطیلی مدارس به دلیل کووید-19 بر ا

دانش آموزان هم از این قاعده مستثنا نیست.
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واژگان کلیدی

یادگیری های محقق نشده یا جامانده1: بخشی از  محتوای برنامه درسی که به دالیلی هم چون تعطیلی مدارس، به کودکان ارائه نشده 

باشد. گاهی به آن یادگیری ازدست رفته2 یا یادگیری ناقص هم اطالق می        شود.

آموخته های فراموش شده یا پسرفت کرده3: بخشی از یادگیری دانش آموزان که به دالیلی هم چون تعطیلی مدارس، فراموش شده و 

از دست رفته است. 

گفته  آموزشی هم  یا شکاف  یادگیری  آموخته های فراموش شده، شکاف  یادگیری های محقق نشده و  شکاف         یادگیری4: به هردوی 

« است(. در هر پایۀ  می        شود )شکاف یادگیری در فارسی مرسوم تر است؛ ولی معادل فارسی دقیق تر آن، »فاصله با یادگیری موردانتظار

تحصیلی، انتظار می رود دانش آموز مجموعه ای مشخص از محتوای یادگیری را آموزش ببیند و بتواند دانش و توانمندی خود را در آن 

بروز دهد. اگر این امر محقق نشود )یا آموزش کامل ارائه نشود یا دانش آموز آن را یاد نگیرد(، فاصله یا شکافی بین سطح یادگیری 

موردانتظار و شرایط واقعی ایجاد شده که به آن شکاف یادگیری می گویند.  

یادگیری حضوری5: یادگیری دانش        آموزان که با حضور در کالس درس حاصل می شود.

ج از مدرسه، کالس درس و دیگر مراکز یادگیری هستند؛ مثاًل یادگیری از طریق  یادگیری از راه دور6: یادگیری دانش        آموزان زمانی که خار

آموزش رادیویی، تلویزیونی، آنالین و یا تلفنی )یا با اپلیکیشن(. این نوع یادگیری همچنین می        تواند ازطریق بسته        های تکالیف خانگی 

تسهیل شود که توسط مدرسه تهیه و به دانش        آموز یا سرپرست وی تحویل می        شود. در طول تعطیلی مدارس به دلیل کووید-19، 

، در بیشتر کشورها بکارگرفته شده است. روش یادگیری از راه دور

یادگیری ترکیبی7: ترکیبی از یادگیری حضوری و از راه دور در طول یک دورۀ مشخص زمانی. روش های یادگیری از راه دور می        تواند آنالین 

یا آفالین باشد. 

ارزشیابی تکوینی8: فرایند ارزشیابی مورداستفاده توسط معلمان و دانش        آموزان در طول تدریس، برای تأمین بازخورد الزم برای بهسازی 

و تطبیق فرآیند یاددهی و یادگیری، به منظور بهبود یادگیری دانش        آموزان.

ارزشیابی تجمیعی9: یک نوع ارزشیابی )اغلب به شکل آزمون( از دانش و مهارت        های دانش        آموزان که معمواًل در پایان یک بخش از 

تدریس انجام می        شود.

فت یادگیری به موقعیتی گفته می شود که دانش آموزان، دانش و مهارت        هایی را که قباًل کسب کرده        اند به دلیل ایجاد 
ُ
فت یادگیری: ا

ُ
ا

وقفه در روند آموزش، یا به کل یا تاحدی فراموش می کنند.

انجمن         اولیا و مربیان: نهادی متشکل از والدین و معلمان هر مدرسه است. گاهی این انجمن         در مدیریت امور مدرسه، برنامه        ریزی         

فعالیت        های فوق        برنامه و رسیدگی به امور محله هم ایفای نقش می        کند.

اختیارات  دارای  مدرسه  امور  جنبه        های  بعضی  در  و  است  محلی  افراد  و  والدین  از  گروهی  از  متشکل  معمواًل  مدرسه:  امنای  هیئت 

مدرسه. در  استخدام  فرایند          یا  مدرسه  بودجۀ  از  بخش        هایی  مدیریت  حوزۀ   در  مثاًل  است؛  مدیریتی 

Missed Learning  1
Lost Learning 2

Regressed Learning 3
Learning Gap 4

In-Person Learning 5
Remote Learning 6

7 یادگیری ترکیبی معادل فارسی دو عبارت blended learning و hybrid learning در انگلیسی قرار داده شده است که در این متن، معادل هم به کار رفته اند. 
Formative Assessment 8

Summative Assessment 9
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اقدامات جبرانی: یعنی تأمین حمایت        ها/منابع یادگیری مکمل و زمان تدریس اضافه، به منظور کمک به گروهی از دانش        آموزان )بیشتر 

و فراتر از فعالیت        های عمومی و مشترک دیگر دانش        آموزان(. هدف از این اقدامات و فعالیت        های جبرانی، کمک به دانش        آموزان برای 

رساندن خود به سطح یادگیری موردانتظار و پر کردن شکاف        های یادگیری         است.

دانش        آموزان  بین  ارتباط  و  همکاری  مشارکت،  ازطریق  یادگیری  ترویج  برای  راهبردها  از  گسترده          طیفی  شامل  مشارکتی:  یادگیری 

است.  ) دانش        آموز به  )دانش        آموز 

. : شکلی از یادگیری گروهی و رویکردی مفید در طراحی یادگیری ترکیبی است، به خصوص در یادگیری از راه دور یادگیری پروژه        محور
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شناسایی و رسیدگی به نیازهای فردی دانش        آموزان در رابطه با یادگیری های محقق نشده و  آموخته های فراموش شده.

3-1-1.  انطباق روال های کالسی و آماده        سازی دانش        آموزان برای خط        مشی        های جدید
اهداف

در انتهای این بخش خواهید توانست:

شرایط یادگیری در سال تحصیلی جاری را براساس اقداماتی که در واکنش به همه        گیری کووید-19 اتخاذ شده اند، توصیف کنید.. 1
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دانش        آموزانی را که در معرض خطر عدم بازگشت به مدرسه/پیشرفت تحصیلی ناکافی هستند، شناسایی کنید.. 2

راه        هایی برای سازمان دهی به رویکرد تدریس خود بر اساس شرایط جدید، شناسایی کنید.. 3

فرصت تأمل و بازاندیشی

پیش از فکر کردن به محتواهای یادگیری که جامانده اند یا آموخته هایی که طی تعطیلی مدارس فراموش شده اند، الزم است تصویری 

از نحوۀ بازگشت به مدرسه داشته باشید و شیوۀ کمک به هریک از دانش        آموزان برای این بازگشت را مدنظر قرار دهید.

کالس می        آیند، یعنی هر  در فرآیند بازگشت به مدرسه هرروز نیمی از دانش        آموزانم به 
دانش آموز یک روز به کالس می آید و یک روز نمی آید؛ درنتیجه، زمان تعامل حضوری بین 

کرده است. من و دانش آموزانم، به نصف وضعیت عادی تقلیل پیدا 

کرده است و معلم        های جدید استخدام  کاری معلم        ها افزایش پیدا  در مدرسۀ ما، ساعات 
کاری داشته باشیم. دانش        آموزانم هرروز به مدرسه می        آیند؛ ولی  شده        اند تا هرروز دو شیفت 
کالس داشته باشند. این،  بعضی از آنها شیفت بعدازظهر هستند و شاید با معلمی به جز من 
که خیلی وقت        ها فقط نیمی از دانش        آموزانم را می        بینم و ازاین رو باید تمام  به این معناست 

کنم. برنامه        هایم را با معلمی دیگر هماهنگ 

از  را  آن  آموزش وپرورش و مسئوالن مدرسه برای سال جاری وضع کرده        اند اطالع کافی ندارید،  از خط        مشی        های جدیدی که وزارت  اگر 

آموزشی مدرسه، جویا شوید. راهبر  یا  مدیریت مدرسه 

به نظر شما اثرات چنین اقدامات و خط        مشی        هایی بر موارد زیر چیست؟

روش های تدریس شما یادگیری دانش        آموزانتان زمان تعامل با دانش        آموزان 

باید در خصوص تکالیف و 
فعالیت هایی فکر کنم که دانش آموزان 

بتوانند بدون حضور در کالس، انجام 
دهند و فرایند یادگیری شان استمرار 

پیدا کند. باید خودم را کاماًل آماده کنم.

دانش        آموزان مجبورند زمان بیشتری 
را به شکل یادگیری خودراهبر در خانه 

سپری کنند.

زمان تعامل چهره  به  چهره با 
دانش آموزانم کاهش یافته و کمتر از 

معمول است.
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معرض  در  مدرسه،  در  حضور  وجود  با  یا  مدرسه  به  عدم بازگشت  خطر  معرض  در  که  را  دانش        آموزانی  فرصت،  اولین  در  است  الزم 

ترک تحصیل هستند، شناسایی کنید. چه چالش  هایی را بر سر راه این دانش        آموزان می        شناسید که مانع بازگشتشان به مدرسه و یا 

می        شود؟ مدرسه،  مسئوالن  دیگر  و  شما  پشتیبانی های  به  دسترسی شان 

 .1

 .2

 .3

ازسرگیری  و  مدرسه  به  بازگشت  جهت  شما  آمادگی  برای  داللت هایی  چه  باال،  موارد  که  کنید  درک  بهتر  تا  بخوانید  را  زیر  مطالب 

دارد. جاری  تحصیلی  سال  در  روزمره  فعالیت        های 

محتوای یادگیری

حال که به برخی چالش        های احتمالی در زمان بازگشت به مدرسه فکر کرده        اید، اجازه دهید ببینیم برای آماده کردن خود چه 

کارهایی می        توانید انجام دهید.

به منظور تنظیم فضای کالس و فعالیت        های حضوری به گونه ای که بر اصول ایمنی و بهداشتی منطبق باشند، به بخش 2-1 

از پودمان 1 مراجعه کنید.

راهبردها و فعالیت        هایی جهت  استفاده براساس سناریوهای مختلف بازگشت به مدرسه در سال  در خرده پودمان 2-3، 

ارائه شده است. تحصیلی جاری و جهت کمک به دانش        آموزان برای جبران عقب        افتادگی        ها 

در این سال تحصیلی، احتماال با تغییرات زیادی روبه رو خواهید شد؛ بنابراین، بهتر است با قضیه ساده برخورد کنید! شما 

از  که  کنید  تمرکز  کارهایی  روی  بر  بهتر است فقط  درآورید، پس  کنترل  را تحت  توانست همه چیز  به  عنوان معلم نخواهید 

برمی        آید! دستتان 

مثاًل 88 درصد از والدین در لبنان 
فرستادن  بابت  که  کردند  گزارش 
دوبارۀ بچه        ها به مدرسه نگران اند.1

شناسایی دانش        آموزانی که در معرض خطر عدم بازگشت به مدرسه هستند

الزم است به سرعت دانش        آموزان کمتربرخوردار را شناسایی کنید، شامل:

کودکان دارای معلولیت؛	 

دانش آموزانی که از گروه        های اقلیت قومی هستند، به  خصوص آنهایی که زبان 	 

، زبان مادری شان نیست؛ رسمی کشور

دانش        آموزانی که برای رسیدن به مدرسه، مسافت        های طوالنی را طی می        کنند؛	 

دانش        آموزانی که تجربۀ بیماری شدید و یا مرگ افراد خانواده را به دلیل کووید-19 دارند شاید نخواهند یا نتوانند به مدرسه 	 
بازگردند؛1

؛	  دانش        آموزان خانواده        های فقیر

UNESCO/Teacher Task Force/ILO, Supporting Teachers in Back-to-School Efforts, 2020 1
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از  بسیاری  در  ترک تحصیل  ریسک 
به  که  دانش        آموزانی  برای  کشورها 
کافی  دسترسی  دور  راه  از  یادگیری 

است1. افزایش  حال  در  ندارند، 

در بسیاری مواقع دختران در مقایسه با پسران، ازنظر عدم بازگشت به مدرسه در معرض خطر بیشتری قرار دارند؛	 

دیگر مسائلی که به ذهن خودتان می        رسد:	 

دالیل دیگر برای عدم بازگشت دانش        آموزان شامل این موارد است: نگرانی والدین بابت پیامدهای فرستادن کودکان به 

مدرسه بر سالمتی آنها.

کاری که از دست شما ساخته است:

ببینید کدام یک از دانش        آموزان کالس شما در معرض خطر عدم بازگشت است. فهرستی از دانش        آموزان تهیه کنید و با 

والدین تماس بگیرید تا از بازگشتشان به مدرسه مطمئن شوید. راه        هایی را برای اطمینان از شرکت حداکثری این گروه از 
دانش        آموزان در مدرسه پیدا کنید.1

در اینجا چند راهکار ارائه می        شود:

همۀ کودکان را بدون در نظر گرفتن جنسیت و یا وضعیت اجتماعی-اقتصادی آنها، به بازگشت تشویق کنید؛	 

استانداردهای بهداشتی و فاصله        گذاری فیزیکی را به شکل مستمر دنبال کنید )به پودمان 1 مراجعه کنید(. روش 	 

تدریس و فعالیت        های کالسی تان را با پروتکل        های بروزشده انطباق دهید؛

فرصت        هایی را برای مالقات با دیگر معلمان و والدین مهیا کنید )و آنها را به شرکت در آن تشویق کنید( و مسائل و 	 

انتظارات مربوط به دوران بازگشایی مدارس را به بحث و مشورت بگذارید. البته با رعایت پروتکل        های فاصله        گذاری؛

اگر قرار شد بازگشت به مدرسه با نیمی از ظرفیت دانش آموزان اجرا شود، در برنامه        ریزی برای آن و اطالع رسانی های 	 

مربوطه مشارکت کنید؛ اطمینان حاصل کنید که این برنامه        ریزی، برای چند کودک که از یک خانواده می        آیند هم کارا 

باشد و مشکلی ایجاد نکند؛

، انعطاف به 	  در مورد میزان مشارکت و زمان تحویل تکالیف دانش        آموزان، به خصوص در فرآیند یادگیری از راه دور

آنها به ادامۀ فرآیند یادگیری ترغیب شوند؛ ج دهید تا  خر

تا جایی که برایتان مقدور است، به دانش        آموزان راهکارهای جبرانی مانند جلسات تدریس جبرانی )فردی یا گروهی(، 	 

)به خرده پودمان 2-3  ارائه دهید  یادگیری فوق        برنامه  برای دانش آموزان، و فعالیت        های  یادگیری فردی  برنامه های 

مراجعه کنید(؛

دانش آموزان را به هرگونه تعامل با دیگران دانش آموزان تشویق کنید، به خصوص در روش های یادگیری از راه دور و 	 

یادگیری ترکیبی )به خرده پودمان 3-3 مراجعه کنید(؛

برای شناسایی 	  به مدرسه، به خصوص  کودکان  بازگشت  از  برای حمایت  و   کنید  اولیا و مربیان همکاری  انجمن          با 

فعاالنه و دسترسی به کودکانی که در معرض خطر ترک تحصیل هستند و حمایت از آنها، فعالیت هایی تدارک ببینید. 

تمام  و  هستند  فراگیر  فعالیت        هایی  چنین  که  نمایید  حاصل  اطمینان 

را شامل  از جمله کودکان دارای معلولیت  آسیب        پذیر  از گروه        های  کودکان 

می شود )برای اطالعات بیشتر در مورد ارتباط گرفتن با والدین/سرپرستان، 

 2.)2-2-3 به  کنید  مراجعه 

UNESCO/Teacher Task Force/ILO, Supporting Teachers in Back-to-School Efforts, 2020 1
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فعالیت های پیشنهادی

شرایط،  این  به  رسیدگی  برای  را  برنامه تان  گام،  سه  در  می کنید؟  چه  شما  بازنگردد،  مدرسه  به  بازگشایی،  هنگام  دانش        آموزی  وقتی 

بنویسید:

.1

.2

.3

وقتی برنامه تان آماده شد، فهرست دانش آموزان تان در ترم جاری را بردارید و جدولی مانند جدول فاِرس در مثال پایین، درست کنید. 

این جدول به شما یادآوری می کند که چه مالحظات و اقداماتی الزم است تا از دسترسی دانش آموزان به فرصت های یادگیری )با توجه 

به شرایط جدید( مطمئن شوید.  البته شاید بعضی از این اطالعات را هنوز در اختیار نداشته باشید. به بخش 3-3-1 حاوی توصیه        هایی 

آشنایی  با  را در هفته        های اول شروع مدرسه، همزمان  این جدول  کنید. همچنین می        توانید  با دیگر معلمان مراجعه  برای همکاری 

بیشتر با دانش آموزان، کامل کنید.

جدول نیازسنجی دانش        آموزان

نام دانش        آموز
آیا در معرض خطر 

عدم بازگشت به 
مدرسه است؟

آیا در معرض خطر 
عدم مشارکت در 
یادگیری از راه دور 

است؟

آیا به فناوری 
دسترسی دارد؟

آیا نیازی به تدارکات 
فیزیکی خاص 
برای حضور در 

فعالیت        های کالسی 
دارد؟

تدارکات/مالحظات 
دیگری برای حضور 

دانش آموز در 
فعالیت        های کالسی 

وجود دارد؟ چه 
چیز؟

بله، پدر شغلش را 
به دلیل کووید-19 

از دست داده

بله، خیرخیربله
خوانش پریشی1 

)اختالل در توانایی 
خواندن(

فت یادگیری آن ها رسیدگی کنید.1
ُ
مطالب زیر را بخوانید تا بدانید چگونه پس از بازگشت دانش        آموزان به کالس درس، به ا

Dyslexic    1
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3-1-2.  تأمل دربارۀ یادگیری های محقق نشده و آموخته های فراموش شده

اهداف

در انتهای این بخش خواهید توانست:

اقدامات و مالحظات اصلی در شناسایی یادگیری های محقق نشده و آموخته های فراموش شده را فهرست کنید.. 1

حضوری، . 2 رسمی  آموزش  در  طوالنی  وقفه  به دلیل  زیاد،  احتمال  به  که  کنید  شناسایی  دانش آموزان  در  را  مهارت        هایی  و  دانش 

کرده اند. پسرفت  یا  شده اند  فراموش 

فرصت تأمل و بازاندیشی

به شرایط تدریس خودتان به دلیل تعطیلی مدارس فکر کنید:

»مدرسۀ ما در تاریخ ....................... تعطیل شد، و در آن زمان، .............درصد از برنامه درسی این پایه تحصیلی، تکمیل شده بود.

در مدرسۀ ما، هیچ گونه یادگیری دیجیتالی اجباری نشد، چون بسیاری از دانش        آموزان ابزار و وسایل الزم را در 
اختیار نداشتند. من از طریق ایمیل و تلفن به والدین/سرپرستان با دانش آموزانم در تماس بودم تا تکالیف را به 
آنها بدهم، تکالیف تکمیل شده یا تصحیح  شده         را با هم ردوبدل کنیم و از احوالشان با خبر شوم. اغلب با آنها 
قراری تنظیم می کردم تا تکالیف جدید و تکالیف انجام شده مبادله شود. متأسفانه در این مدت، تماسم را با 

خیلی از دانش        آموزان از دست دادم.

چگونه تماس خود را با دانش        آموزان حفظ کردید؟. 2

تمام مواردی که مصداق دارد را عالمت بزنید:

ایمیل	 

تماس تلفنی	 

پیامک	 

حضوری )با حفظ فاصله در مدرسه، در خانۀ آنها، یا در یک 	 

عمومی( مکان 

نتوانستم تماسم را حفظ کنم	 

دیگر موارد	 

از . 1 انتظار داشتید دانش        آموزانتان  زمان تعطیلی مدارس،  در 

چه طریقی و با استفاده از چه ابزاری، به یادگیری ادامه دهند؟

تمام مواردی که مصداق دارد را عالمت بزنید:

بسته های تکلیف	 

تلویزیون	 

رادیو	 

آنالین: استفاده از وب سایت ها و یا پلتفرم        های آموزشی	 

گوشی هوشمند/تبلت/اپلیکیشن	 

هیچ کدام	 

دیگر موارد	 

فکر می        کنم تعداد .................نفر از دانش        آموزانم، با کمک رویکرد و اقداماتی که در پیش گرفته شد، توانستند به یادگیری ادامه دهند.

نگران نباشید! این فقط برای تأمل و بازاندیشی شماست و نه برای مدیر مدرسه! این کار برای شما زمانی اهمیت خواهد یافت که 

آن را تعیین کنید. می        خواهید دوباره سراغ یادگیری از راه دور بروید و شیوه 
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محتوای یادگیری

 ، دور راه  از  یادگیری  دشواری  یا  ناقص  تدریس های  به دلیل  آنها،  در  دانش آموزانتان  که  یادگیری  از  حوزه        هایی  شناسایی 

فت 
ُ
ا آموزش چطور موجب  که وقفه        های طوالنی در  این نکته مهم است  ضعیف ترند حائز اهمیت است. همچنین درک 

به دلیل  حضوری  آموزش  تعطیلی        های  در  موضوع  این  می شود.  آموخته هایشان  فراموشی  و  دانش آموزان  در  یادگیری 

دارد. مصداق  نیز  همه        گیری 

چرا این کار مهم است؟ مهارت شناسایی »یادگیری های محقق نشده« به شما کمک خواهد کرد تا هنگام بازگشایی مدارس، 

با  را  خود  تدریس  بتوانید  همچنین  کنید.  طراحی  دانش آموزان،  مهارت های  و  دانش  در  پسرفت  جبران  برای  راهبردهایی 

کودکان  نشود،  توجه  فراموش شده  آموخته های  و  محقق نشده  یادگیری های  به  اگر  دهید.  تطبیق  دانش        آموزانتان  سطح 

برای دنبال کردن درس        های جدید با مشکل مواجه می شوند و درنتیجه عقب می افتند یا ترک تحصیل می        کنند.

بعدی  بخش  در  دارد.  وجود  فراموش شده  آموخته های  و  محقق نشده  یادگیری های  شناسایی  برای  ساده          گام        هایی 

و  معلمان  اکثر  که  باشید  داشته  یاد  به  است.  شده  ارائه  دراین باره  بیشتری  مطالب  تکوینی(  ارزشیابی   .3-1-3(

کنید ببینید  کجا قطع شد، بررسی  که درس دانش        آموزان از  کنید  دانش        آموزان جهان با همین چالش مواجه اند. مرور 

نیازهای  دهید،  اولویت          شود  بازآموزی  یا  و  مرور  باید  که  آنچه  به  دارند،  یاد  به  قبل  درس های  از  هنوز  را  چیزهایی  چه 

فراموش شده،  آموخته های  یا  محقق نشده  یادگیری های  به  رسیدگی  برای  آنگاه  و  ید،  درنظربگیر را  دانش        آموزان  فردی 

هرچه این برنامه        ریزی ملموس  و عینی  باشد، بهتر خواهد بود. حالت  کنید.  براساس وقت و منابع موجود برنامه        ریزی 

شود. انجام  دانش        آموزان  بازگشت  از  پس  درست  یا  و  مدارس  بازگشایی  از  قبل   ، کار این  که  است  آن  ل  ایده آ

گام        های پیشنهادی:

آیا دانش        آموزان در پایان ترم قبلی، در آزمون یا امتحانی شرکت کرده        اند؟ اگر بله، می        توانید از نتایج آن برای شناسایی . 1

، چه روش دیگری برای تصمیم دربارۀ قبولی دانش آموزان  بخش        هایی که به خوبی آموخته نشده، استفاده کنید. اگر خیر

در آن ترم، استفاده شده است؟ آیا اطالعات، می        تواند به شما برای شناسایی یادگیری های محقق نشده و آموخته های 

فراموش شده کمک کند؟

برای دانش        آموزان جدید کالس خود )آنهایی که قبل از تعطیلی مدارس در کالس شما نبودند(، با معلم ترم قبلشان . 2

سال  در  تدریس نشده  بخش های  قبل،  ترم  پایان  آزمون  نتایج  کنید:  سوال  او  از  مورد  سه  این  در  و  بگیرید  تماس 

بپرسید. داشت،  خواهند  دانش        آموزان  احتماال  که  اصلی  یادگیری  شکاف  سه  و  قبل،  تحصیلی 

همین گام        های 1 و 2 را برای معلمانی که  امسال به شاگردان سال قبل شما درس می دهند، انجام دهید.. 3

خ نمی دهد. احتمال زیادی . 4 فت یادگیری در همۀ دروس و  همۀ دانش آموزان به یک اندازه ر
ُ
به خاطر داشته باشید که ا

دارد که دانش        آموزان  تا حدی در معرض تمرین برخی مهارت        های سواد پایه )خواندن و نوشتن( بوده اند؛ در حالی که 

به  که دانش آموزان  کرد  از همین حاال می        توان پیش        بینی  ریاضی سروکار نداشته اند؛ پس،  با مفاهیم دشوار  احتمااًل 

نوعی از فعالیت جبرانی یا مرور ریاضی، نیاز خواهند داشت.

اینکه . 5 فهمیدن  برای  ببرید.  بهره  دارند،  خاطر  به  دانش آموزان  آنچه  فهمیدن  برای  پرسشگری،  و  کالسی  آزمونک  از 

دانش آموزان چه چیزهایی را می دانند و هنوز یادشان مانده، بهتر است پیش از تدریس، پرسش        های باز- پاسخ که طیفی 

ح کنید. به این شکل، زود خواهید فهمید که کل کالس، در  از دانستنی ها را در یک موضوع درسی پوشش می دهند، طر

چه سطح و مرحله ای از یادگیری قرار دارد )برای اطالعات بیشتر مراجعه کنید به بخش 3-1-3. ارزشیابی تکوینی(.

معلولیت، . 6 دارای  کودکان  )مثل  به حاشیه رانده شده  کودکان  شاید  بندید.  کار  به  را  همه شمول  و  فراگیر  راهبردهایی 
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فت یادگیری بیشتری را تجربه کرده باشند. 
ُ
آنهایی که وضع اقتصادی خوبی ندارند، و ...( از دیگر همکالسی        هایشان ا

فت یادگیری، دانش        آموزان را تک به تک درنظربگیرید تا بتوانید نیازهای همه را برآورده نمایید. متنوع 
ُ
هنگام سنجش ا

، به شما برای داشتن کالسی فراگیر و همه شمول کمک  کردن روش های تدریس و فراهم کردن انعطاف        پذیری بیشتر

خواهد کرد.

 وضعیت دانش آموزان را بررسی کنید و میزان پیشرفت آن ها را در لیست کالسی تان . 7
ً
طراحی و برنامه ریزی کنید، مرتبا

)مانند آنچه در بخش 3-1-1 آمده بود( ثبت کنید.

در بخش        های 3-1-3 و 3-2 با راهبردها و مثال        هایی برای شناسایی شکاف        های یادگیری و نحوۀ جبران آنها، آشنا خواهید شد.

فعالیت های پیشنهادی

مهارت هایی که در طول تعطیلی مدرسه، ضعیف می شوندحوزه های دانشی که در طول تعطیلی مدرسه، فراموش می شوند

 .1

 .2

 .3

 .1

 .2

 .3

فت یادگیری در دانش        آموزان، در طول تعطیالت تابستان یا دیگر تعطیالت طوالنی )مثل عید( 
ُ
برای شروع، به تجارب پیشین خود از ا

، بنویسید که به نظر شما دانش آموزان کدام حوزه        های دانشی را در طول تعطیالت میان        ترم بیشتر فراموش  فکر کنید. در جدول زیر

می        کنند و چه مهارت        هایی در آنها  بیشتر ضعیف می شود.

با نگاه به فهرست باال، کدام دو مهارت یا دانش بر توانایی موفقیت دانش        آموزان ورودی جدید در کالستان، تأثیر بیشتری دارد؟

    )2                                                                                                                            )1 

کدام فصول، بخش        ها و موضوعات هستند که می        دانید از تدریس جامانده اند یا خیلی سطحی از روی آنها گذشته        اید؟

این گام        ها می        تواند به شما کمک کند تا هنگام شروع مجدد کالس، بدانید از کجا تدریس را شروع کنید.
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3-1-3.  استفاده از ارزشیابی         تکوینی

اهداف

در انتهای این بخش خواهید توانست:

هدف از انجام ارزشیابی تکوینی را درک کنید.. 1

تشخیص بدهید که چه موقع و چطور از ارزشیابی تکوینی برای شناسایی یادگیری های محقق نشده و آموخته های فراموش شده، . 2

در زمان بازگشایی مدارس بهره بگیرید.

فرصت تأمل و بازاندیشی

فت یادگیری در دانش آموزان، در شرایط تعطیلی مدارس به دلیل کووید-19 تأکید شد. همچنین 
ُ
در بخش قبل، بر اهمیت شناسایی ا

خواهید  بخش  این  در  شد.  معرفی   ، موردانتظار سطح  با  دانش        آموزان  مهارت        های  و  دانش  فاصله  شناسایی  برای  ابتدایی  گام        هایی 

آموخت که چرا ارزشیابی تکوینی، بخشی مهم از فرآیند شناسایی شکاف یادگیری است. هم چنین، مثال        هایی قابل اجرا و کاربردی از 

ارزشیابی تکوینی خواهید دید.

وقتی پس از یک تعطیلی طوالنی بین ترمی، به مدرسه بر می گردید، معمواًل چطور می        فهمید که دانش آموزانتان چه چیزهایی را از ترم 

قبل به یاد دارند؟

در طول سال تحصیلی، برای اینکه مطمئن شوید دانش آموزان درس        ها را فهمیده        اند، از چه راهبردهایی استفاده می کنید؟

برای انجام ارزشیابی تکوینی، باید یک فرایند چندمرحله ای را دنبال کرد. مراحل در این فرایند، در ادامه قید شده        اند، اما نه به ترتیب. 

به نظر شما، ترتیب اجرای این گام        ها کدام است؟ با قرار دادن شماره        های 1 تا 4 آنها را منظم کنید. پاسخ صحیح در پایان آمده است.

و  یادگیری  اهداف  به  نسبت  را  دانش        آموزان  عملکرد  پیشرفت  میزان  تا  کنید،  بررسی  و  مرور  را  موجود  شواهد  کنید:  تفسیر   .......

 ، مالک های موفقیت، مشخص کنید. از این شواهد، برای شناسایی فاصله بین وضعیت فعلی عملکرد دانش آموز با سطح موردانتظار

از فرایندی مستمر در طول فرآیند تدریس است. استفاده کنید. تفسیر شواهد، کاری منفرد و مجزا نیست، بلکه بخشی 

....... اقدام کنید: گام        های بعدی فرآیند تدریس را تعیین کنید. این گام        ها برای همۀ دانش        آموزان یکسان نیست و باید در طراحی آنها 

میزان آمادگی، عالقه و ترجیح هر دانش        آموز را لحاظ کرد. هریک از دانش        آموزان، در مورد آنچه باید در گام بعدی از فرایند یادگیری انجام 

دهد، بازخورد مشخص و دقیق دریافت می        کند.

....... فرصت بروز یادگیری را فراهم کنید: یک فعالیت         یا رویداد یادگیری ترتیب دهید که شواهد مبنی بر تحقق یادگیری را نمایان کند. 

این شواهد باید متناظر با اهداف آموزشی و بر مبنای مالک های موفقیت باشند. شیوۀ بروز شواهد مربوط به یادگیری را با توجه به 

به  را  موفقیت  مالک ها  و  اهداف  تحقق  بتوانند  آنها  بدین وسیله  تا  کنید  طراحی  دانش        آموزان  فردی  یادگیری  سبک  و  عالئق  نیازها، 

دهند. نشان  مختلف  شکل        های 
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....... واضح تبیین کنید: اهداف یادگیری را مشخص کنید، و اینکه دانش        آموزان تا پایان درس چه چیزی را باید یاد گرفته باشند.

اهداف یادگیری، توصیفی از »ایده        های کلی« و یا مفاهیم یک حوزه درسی هستند، و بیانگر استانداردهای تحصیلی اند. اهداف یادگیری، 

به زبان دانش        آموزان نوشته  شده، با عبارتی مثل »من درک می        کنم که...« آغاز می        شوند. مالک های موفقیت، یا همان شواهدی را که 

معلمان و دانش        آموزان، برای تعیین میزان دستیابی دانش        آموزان به اهداف آموزشی به کار می        برند، تبیین نمایید. مالک ها نیز به زبان 

دانش آموز و با عبارتی مثل »من می        توانم...« نوشته می شود.

به خواندن مطالب زیر ادامه دهید تا دراین مورد بیشتر بیاموزید.

محتوای یادگیری

 دو موضوع را دربارۀ یادگیری در کالس تان روشن کنید: 1( چه بخشی از 
ً
وقتی دوباره به معلمی و تدریس بازمی        گردید، باید فورا

درس جامانده و یا ناقص آموخته شده است؟ و 2( چه بخشی از آموخته های دانش آموزان فراموش شده است؟

آموزش و یادگیری ناقص، باید بخش        هایی از برنامه درسی را که پوشش داده نشده است، بررسی کنید. 1.  در خصوص 

نتایج  یا  کنید  کسب  را  اطالعات  این  از معلم        های سال قبل،  که در بخش 3-1-1 پیشنهاد شد، می        توانید  همان طور 

)اگر موجود باشد(. ببینید  را  پایانی  امتحانات 

برای فهم اینکه کودکان، چه بخش        هایی از برنامه درسی ارائه شده را فراموش کرده        اند، در هفته        های آغازین بازگشایی، 2. 

برای تمامی دروس از فرایند ارزشیابی تکوینی استفاده کنید.

نکته: اگر بخش بزرگی از یادگیری موردانتظار محقق نشده باشد، پرداختن به تمام آنها به روال همیشگی نه ممکن است 

یادگیری  بعدی  مرحلۀ  برای  که  شود  داده  اولویت  بخش        ها  مهم ترین  به  است  الزم  شرایط  این  در  می        شود.  توصیه  نه  و 

مورد نیازند. بدین منظور می        توانید از ارزشیابی تکوینی، برای کشف آنچه دانش آموزان در خصوص مفاهیم اصلی می        دانند 

استفاده کنید. سپس بر اساس آن،  با ترکیبی از آموزش مستقیم با آموزش خودراهبر و استفاده از منابع جبرانی/تکمیلی، 

به دانش        آموزان برای جبران عقب        افتادگی        ها کمک کنید. مطالب بیشتر در رابطه با این راهبردها در خرده پودمان 3-2 آمده 

است.

فرایند ارزشیابی تکوینی، یعنی تبیین واضح اهداف، فراهم کردن فرصت بروز عملکرد، تفسیر شواهد و اقدام بر اساس آن، 

در بخش بازاندیشی توضیح داده شد. این فرآیند، فرایندی سنجیده و قصدشده است که توسط معلمان در طول تدریس 

بکارمی رود تا بازخوردهایی کاربردی را فراهم  سازد. این بازخوردها می        توانند برای متناسب سازی و تنظیم راهبردهای یاددهی 

، یادگیری دانش آموزانتان در مسیری درست به سمت اهداف یادگیری پیش خواهد رفت  و یادگیری، به کار روند. با این کار

و شما هم می توانید فرایند یادگیری را به شیوه ای بهتر براساس نیازهای آنها متناسب سازی کنید.

ارزشیابی تکوینی، بخشی از فرایند یادگیری  است و به عنوان فرصت تمرین برای دانش        آموزان ارائه می        گردد تا بدین وسیله میزان 

ترتیب درست: 1 واضح تبیین کنید، 2 فرصت بروز فراهم کنید، 3 تفسیر کنید، 4 اقدام کنید
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برای  مبنایی  می        تواند  اطالعات  این  سپس  شود.  سنجیده  آنها  درک 

معلمان باشد تا در تصمیمات خود در خصوص روش تدریس کالسی به 

کار بندند. این اطالعات می        تواند برای نیازسنجی اولیه در زمان بازگشایی 

باشد. مفید  هم  مدارس 

آن  از  باید  چطور  و  می شود  انجام  چگونه  عمل  در  تکوینی  ارزشیابی 

و  محقق نشده  یادگیری های  شناسایی  برای  تحصیلی،  سال  شروع  در 

کرد؟ استفاده  فراموش شده  آموخته های 

مثال:
پایه: سوم )دانش آموزان9ساله(

درس: علوم

موضوع درسی: چرخۀ آب

وضعیت یادگیری دانش آموزان در این موضوع درسی: قبل از تعطیلی مدارس، این موضوع فقط در حد معرفی به دانش آموزان 

کردم یادگیری دانش آموزان دربارۀ این مفهوم را از طریق طراحی بسته تکلیف در  به صورت حضوری ارائه شده بود. من سعی 

کامل انجام نداده اند و خیلی از آنها موضوع را  که همۀ آنها تکالیف را  خانه ادامه دهم؛ ولی هنگام تصحیح تکالیف فهمیدم 

کرد. کجا باید شروع  کنم تا بفهمم از  کار را بررسی  درست درک نکرده        اند. باید میزان پیشرفت 

کالسم هستند؟ 60 نفر چند دانش        آموز در 

از  تحصیلی،  سال  آغاز  در  دانش        آموزان  آنچه  برآورد  برای  آموختم«1  می خواهم بدانم،  »می دانم،  جدول  تکوینی:  ارزشیابی  برای  پیشنهاد 

دروس به خاطر دارند بسیار مفید است. این جدول، برای کالس های بزرگ هم کاراست و می        توان آن را در کالس هایی با اقلیت        های زبانی 

هم به کار برد.

Know, Want to learn, Learned :می گویند؛ این سه حرف مخفف سه واژه است KWL 1  به این جدول در انگلیسی، جدول

از  ثابتی  گروه  از  معمواًل  شما  یا  می دهند  پاسخ  شما  پرسش        های  به  دانش        آموزان،  از  ثابت  تعدادی  همیشه  که  کرده        اید  دقت  آیا 

از تمام  زبان به کاررفته در کالس مشکل داشته باشد؟ در این صورت، می توانید  با  که  آیا شاگردی دارید  دانش آموزان سؤال می        کنید؟ 

بخوانید.  را  آنها  بلند  صدای  با  شما  سپس  دهند،  تحویل  و  بنویسند  برگه  یک  روی  را  پاسخ        هایشان  هم زمان  بخواهید  دانش        آموزان 

دانش        آموزان با نوشتن مشکل دارند؟ نسبت به این که بعضی از دانش آموزان نظراتشان را به جای نوشتن، شفاهی بگویند، انعطاف به 

دهید. ج  خر

»می دانم،  جدول  از  استفاده  کنید.  اجرا  درنظرگرفته اید،  درسی  موضوع  تدریس  برای  که  روزی  از  پیش  روز  چند  یا  یک  را  فعالیت  این 

می خواهم بدانم، آموختم« عالی ا        ست، چون شیوه ای برای آزمودن میزان پیشرفت یادگیری دانش آموزان هم در اختیار شما قرار می        دهد. 

آخر این جدول، پس از تکمیل تدریس توسط دانش آموزان پر می        شود. بخش 

تحصیلِی  سال  ابتدای  بر  ما  تمرکز  بخش،  این  در 
جاری است ولی می        توان و باید از ارزشیابی         تکوینی 
کرد تا درک معلم از میزان  در طول سال نیز استفاده 

کودکان، روزآمد باشد. پیشرفت یادگیری 
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جدول »می دانم، 
می خواهم بدانم، آموختم«1

موارد زیر قبل از آغاز تدریس هر موضوعی، توسط دانش آموزان تکمیل می شود
)برای یک موضوع درسی خاص(:

می دانم: آنچه در حال حاضر دربارۀ این موضوع درسی خاص می        دانم	 
می خواهم بدانم: آنچه می        خواهم دربارۀ این موضوع درسی بدانم و بیاموزم	 

موارد زیر پس از تدریس، توسط دانش        آموزان تکمیل می        شود:
آموختم: امروز چه اطالعات جدیدی را دربارۀ این موضوع درسی خاص، یاد گرفتم	 

برای مثال، نمونه ای از جدول »می دانم، می خواهم بدانم، آموختم« متعلق به کالس فاِرس را می        توانید در ادامه ببینید. او به 

دانش        آموزان می        گوید تا پاسخ خود را در هر ستون بنویسند.

چه چیز دیگری را دربارۀ چرخه آب دربارۀ چرخۀ آب چه می        دانید؟
دربارۀ چرخۀ آب چه چیزی یاد گرفتید؟می        خواهید یاد بگیرید؟

گاهی داشته باشید. هر کاری که  به عنوان معلم، مهم است که در هرلحظه از ترم تحصیلی، از وضعیت یادگیری دانش        آموزان آ

دانش آموزان انجام می        دهند، مثل حرف زدن در گروه، انجام تکالیف، پرسش        ها و پاسخ        ها، کار روی پروژه        ها و نظایر آن، منابع 

بالقوه ای برای جمع آوری شواهد دربارۀ آموخته ها و نیاموخته های آنها هستند. ارزشیابی         تکوینی، روندی مستمر و چرخه        ای        ، 

و بخشی جدانشدنی از فرایند یادگیری در کالس درس است.

نکاتی برای کاربست ارزشیابی تکوینی به منظور ارتقای فرآیند یاددهی2

وقت الزم را به گوش دادن و پاسخ گفتن به دانش        آموزان اختصاص دهید؛. 1

با ارائه بازخورد به دانش آموزان، به آنها کمک کنید تا دفعۀ بعد بهتر عمل کنند؛. 2

-پاسخ استفاده کنید تا از جواب دادن صرف و سطحی فراتر روند و وادار به اندیشیدن شوند؛. 3 از پرسش        های باز

از مجموعه ای از فعالیت        های تک نفره، دونفره و گروهی، برای دادن بازخورد فردی مناسب به دانش آموزان استفاده کنید؛. 4

وظایف و تکالیف چالش برانگیز به دانش آموزان بدهید؛ ولی پشتیبانی کافی و مثال        های الزم را برایشان فراهم نمایید؛. 5

از دانش        آموزان بخواهید آنچه را که آموخته        اند، به روشی . 6
جدید و خالقانه به کار برند.1 

Aflatoun International )2008(. Teacher Training Manual  1
 Bennett, R. E., Cizek, G. J., & Andrade, H. L. )2019(. Handbook of از  2 برگرفتــه 
Formative Assessment in the Disciplines Milton, UK: Taylor & Francis Group

کالسی، همچنین باعث تقویت  گونه فعالیت        های  این 
شهروندی  آموزش  و  زندگی  مهارت        های  یادگیری 
حل  تصمیم سازی،  تمرین  ازطریق  امر  این  می        شوند. 
کار تیمی، مشارکت و خالقیت محقق می        گردد. مسأله، 
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توجه: اطمینان حاصل کنید که کودکان در انجام این فعالیت ها، فاصلۀ فیزیکی خود را با دیگران حفظ می        کنند!

در اینجا چند روش ارزشیابی تکوینی دیگر هم معرفی می        شود:

توصیفروش

راهبرد چهارگوشه، روش خوبی برای بلندکردن دانش        آموزان از پشت میز و به حرکت چهار گوشه. 1

روش  این  پس  می        گیرند؛  یاد  بهتر  کردن،  حرکت  با  آنها  از  بعضی  آنهاست.  درآوردن 

باعث   
ً
واقعا کالس  داخل  در  آرام  و  کنترل شده  تحرک  است.  سازگار  آنها  ترجیح  با 

روی  کنید.  نصب  برچسبی  کالس  از  گوشه  هر  در  می        شود.  بچه        ها  بیشتر  مشارکت 

»مخالفم«  بعدی  »موافقم«،  دیگر  یکی  روی  موافقم«،  »کاماًل  بنویسید  برچسب  یک 

ح  آخری، »کاماًل مخالفم«. سپس گزاره ای یا عبارتی دربارۀ موضوع درسی جاری مطر و 

کنید. از دانش آموزان بخواهید بروند در آن گوشه ای از کالس بایستند که موضع شان 

را نسبت به این گزاره به خوبی نشان می دهد. سپس از آنها بخواهید تا دلیل انتخاب 

از هر گوشه انتخاب  را  را با بقیه به اشتراک بگذارند. یک یا دو دانش        آموز  این گزینه 

کنید تا دلیل انتخاب خود را برای دیگران توضیح دهند. با گوش کردن به دالیلی که 

بهبود  به  می        تواند  که  کرد  خواهید  کسب  را  اطالعاتی  می کنند،  ح  مطر دانش        آموزان 

و  جغرافی  مانند  دروسی  برای  روش،  این  کند.  کمک  آینده  در  را  شما  تدریس  روش 

است. مفید  بسیار  اجتماعی(  مطالعات  )زیرمجموعه های  مدنی 

کالس شما برای این فعالیت پرجمعیت است و یا به تحرک واداشتن  فکر می        کنید 

پس به هر دانش        آموز بگویید چهار برچسب  از دانش        آموزان خوب نیست؟  بعضی 

از چهار رنگ کاغذ استفاده کنید( و برای هر بار نظر دادن،  برای خود درست کند )یا 

برچسب متناسب با موضع خود را باال بگیرد. سپس می        توانید از دانش        آموزانی که نظر 

یکسان دارند بخواهید بایستند و بعد از بین آنها جواب        های چند داوطلب را بشنوید.

با جفت شوید و مقایسه کنید. 2 سپس  و  دهند  پاسخ  کردید،  ح  مطر که  پرسشی  به  بخواهید  دانش        آموزان  از 

کنند.  مقایسه  هم  با  را  پاسخ        هایشان  و  شوند  جفت  کالس  در  دیگری  دانش آموز 

این شیوه می        تواند کتبی یا شفاهی اجرا شود. این روش را می توان با چاشنی تحرک 

هم اجرا کرد؛ البته اگر با جمعیت کالس شما و توانمندی های دانش آموزان تان جور 

درمی آید. کارهای دونفره، برای دانش آموزان اقلیت        های زبانی مناسب تر است، چراکه 

به آنها کمک می        کنند تا اعتمادبه نفس یابند و بهتر مشارکت کنند. این قبیل کودکان، 

می        مانند. ساکت  معمواًل  بزرگ تر  گروه        های  در 
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توصیفروش

یا ناکامل باشد. مثال را تصحیح کنید. 3 آن اشتباهی وجود داشته و  برای دانش آموزان مثالی بیاورید که در 

فنی  دروس  برای  شیوه،  این  کنند.  تصحیح  را  آن  می توانند  چطور  که  بپرسید  آنها  از 

مثل ریاضی و علوم عالی ا        ست و برای تمرین نوشتن هم می        تواند خوب باشد. کارهای 

انفرادی یا دونفره که مستلزم تفکر و پاسخگویی اند، به کودکانی که به وقت بیشتری 

برای فکر کردن و صورت بندی پاسخ شان نیاز دارند، کمک می        کند.

از دانش آموزان بخواهید پاسخشان را به یک پرسش دربارۀ موضوع درس همان روز کارت خروج 1. 4

یا دربارۀ یادگیری اصلی شان از درس، بنویسند. سپس در زمان خروج از کالس، آن چه 

برای  کافی  که وقت  بازبینی به شما تحویل بدهند. مطمئن شوید  برای  را  نوشته اند 

فکر کردن و نوشتن را به آنها داده        اید.

 از دانش        آموزان بخواهید چشمانشان را ببندند و برای نمایش میزان فهمشان از یک ُمشت پنج        تایی. 5

موضوع درسی، مشت بسته شان را باال ببرند. سپس از آنها بخواهید میزان درکشان 

از درس را با تعداد انگشتانشان نشان دهند؛ مشت بسته یا هیچ انگشت یعنی اصاًل 

درکی ندارند، باز کردن پنج انگشت یعنی موضوع را کامل درک کرده        اند.

نکته: برای مؤثر بودن این روش الزم است دانش        آموزان به هم اعتماد داشته باشند. 

آنها یادآوری کنید که به پاسخ همدیگر نگاه نکنند و اینکه این کار برای کمک به  به 

معلم شما برای بهبود تدریس این موضوع درسی است؛ نه برای اینکه معلوم شود 

که چه کسی هنوز این درس را نفهمیده است.

/ تصنیف/داستان/نقاشی. 6 دانش        آموزان دربارۀ یک موضوع درسی که قرار است ارائه دهید، می        نویسند یا نقاشی شعر

، هم فرصتی برای بروز خالقیت آن ها فراهم کرده اید و هم میزان درک  می        کنند. با این کار

آنها از موضوع را بررسی می کنید. وانگهی این روش می تواند با ترجیح دانش آموزانی با 

آنها زمان کافی  سبک های یادگیری مختلف سازگار باشد. به یاد داشته باشید که به 

برای تکمیل این تمرین را بدهید. نوشتن و نقاشی کردن زمان        بر است.

توجه: به دانش        آموزان یادآوری کنید که این فعالیت ها، آزمون نیستند، بلکه روشی برای کمک به شما )بعنوان معلم( برای 
کالسی خود، همیشه سوابق میزان پیشرفت هر دانش        آموز  از برنامه        ریزی  بهبود روش تدریس تان است. به عنوان بخشی 
هنوز  را  چیزهایی  چه  بفهمید  می توانید  نتایج،  این  براساس   .)1-1-3 بخش  مثال  )همانند  کنید  ثبت  کالسی  لیست  در  را 
کمک به شما برای  کنید. بخش        های زیر به منظور  آن برنامه        ریزی  کنید، و برای انجام  باید در طراحی هایتان بگنجانید یا مرور 

شده        اند. تدوین  موارد،  این  برنامه        ریزی 

 1

Exit ticket  1
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فعالیت های پیشنهادی

براساس آنچه تابه حال خواندید، دو اقدام بنویسید که می        توانید انجام دهید تا رویکرد خود را در بررسی میزان یادگیری دانش        آموزان 

ارتقا بخشید:

ابتدای سال،  که می        خواهید همان  کنید  انتخاب  را  درست مانند فاِرس در مثال بخش3-1-1، یک موضوع درسی خاص 

سطح یادگیری دانش آموزان را در آن موضوع، بررسی کنید. به نیازهای فردی دانش        آموزان توجه کنید و آنگاه مناسب ترین 

فعالیت ارزشیابی تکوینی را از میان 6 مثال باال برای اجرا در کالس تان انتخاب نمایید.

شناسایی آموخته های فراموش شده:

پایه: 

درس: 

موضوع درسی: 

وضعیت یادگیری دانش آموزان در این  موضوع درسی: 

چند دانش        آموز در کالسم حضور دارند؟ 

نیازهای خاص دانش        آموزان که باید در نظر بگیرم: 

فعالیت ارزشیابی تکوینی که اجرا خواهم کرد:

نکته: قالب پیشنهادی برای طراحی که در بخش 3-2-2 ارائه شده است، 
می        تواند به شما در گذار از شناسایی مسائل موجود در یادگیری، به کاربست 

راهبردهای جبرانی کمک کند.

.1

.2
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در زمان بازگشایی مدارس، ترم تحصیلی جدید با ترم های قبلی متفاوت خواهد بود و چالش        هایی را به همراه خواهد 	 

داشت. در گام نخست باید به این موضوع فکر کنید که این بازگشت چه شکلی خواهد داشت )با وجود خط        مشی        ها و 

محدودیت        های اعمال شده( و چگونه باید به هریک از دانش        آموزان برای این بازگشت کمک کرد.

در بازگشت دوباره به مدرسه، ضروری ا        ست ابتدا حوزه        هایی از یادگیری را شناسایی کنید که احتمال دارد دانش        آموزان 	 

آنها ضعیف        تر باشند. مهارت شما بعنوان معلم در شناسایی یادگیری محقق نشده، نقشی  براثر تعطیلی مدارس، در 

ح درس  و اجرای آن در کالستان خواهد داشت دارد. اطمینان حاصل کنید که راهبردهای الزم را برای  مهم در طراحی طر

تقویت دانش و مهارت        هایی که فراموش شده یا پسرفت داشته است، به کار بندید.

ارزشیابی         تکوینی، ابزاری عملی برای استفادۀ شما در طول سال تحصیلی         است. فعالیت های ارزشیابی        تکوینی هم چنین 	 

می        توانند برای نیازسنجی اولیه در زمان بازگشت دانش        آموزان به مدرسه مفید باشند.

نکاتی برای به خاطرسپردن

خرده پودمان 3-2. بکارگیری راهبردهای یادگیری ترکیبی

فت یادگیری
ُ
3-2-1.  معرفی روش        ها و اقدامات برای جبران ا

اهداف

در انتهای این بخش خواهید توانست:

یادگیری ترکیبی را  تعریف کنید.. 1

دانش        آموزان . 2 خود  را  کدام        ها  و  شوند  داده  آموزش  چهره به چهره  به صورت  باید  مهارت هایی  و  دانش  چه  که  دهید  تشخیص 

کنند. کسب  می        توانند  مستقاًل 

فرصت تأمل و بازاندیشی

برنامۀ درسی معمول در سال  از  کرد و درعین حال  را جبران  آموخته های فراموش شده  یادگیری های محقق نشده و  چگونه می        توان 

ح خواهیم کرد! تعیین راهبردهایی )متعدد( برای  تحصیلی هم عقب نیفتاد؟ به نظر غیرممکن می        رسد؟ ولی ما در اینجا ایده        هایی را مطر

فت یادگیری در دانش آموزان، به خصوص وقتی اهمیت می یابد که دانش        آموزان در سال جاری نتوانند چندان زمانی برای 
ُ
رسیدگی به ا

آنها بازگشایی نشده است یا شده  آموزش حضوری در مدرسه باشند )یا اصواًل هیچ وقتی در مدرسه حاضر نباشند، چون یا مدرسۀ 

است ولی بعد از مدتی دوباره بسته شده است(.

احتمااًل از همین االن ایده        هایی برای فعالیت        های جبرانی در ترم جدید و نحوۀ کنار آمدن با زماِن محدود آموزش حضوری در سر دارید. 

، آزادانه بارش فکری کنید:  در پاسخ به پرسش زیر

برنامه        ریزی برای تنظیم راهبردهای یاددهی و یادگیری، به منظور حمایت از یادگیری دانش        آموزان در زمان بازگشت به مدرسه 

خ بدهد( )به هر شکلی که ر
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یادگیری           و  یاددهی  نیاز فعلی در  به  ترکیبی1 به عنوان بهترین روش پاسخ  یادگیری  بر مفهوم  این خرده پودمان،  تمرکز اصلی 

 به عناصر یادگیری دیجیتالی 
ً
است. یادگیری ترکیبی، یعنی ترکیبی از روش        های یادگیری حضوری و یادگیری از راه دور )که لزوما

ج از مدرسه و ساعات درسی  فت یادگیری در خار
ُ
و فناورانه نیازی ندارد(، نقشی کلیدی برای کمک به دانش        آموزان برای جبران ا

راه دور )هرچند  از  یادگیری  برنامۀ  یا  و  یادگیری  فت 
ُ
ا برای جبران  برنامه        ای  و  ح  آیا مدرسۀ شما طر آنکه  از  ایفا می        کند. جدای 

پاره  وقت( در دست دارد یا نه، تمهیدات و راهبردهای عملی ارائه شده در بخش های         پیش        رو ، به شما در کسب بهترین نتایج 

از سال تحصیلی جاری کمک می کنند. به منظور کاربست بیشترین راهکار        های ممکن برای حمایت از دانش        آموزان، راهبردهای 

دیگری نیز برای تعامل با خانواده        ها، دیگر معلمان و گروه        های دانش        آموزی در خرده پودمان 3-3 آمده است.

فت یادگیری در دانش آموزان پرداختیم. رسیدگی به مواردی مانند مهارت های 
ُ
در خرده پودمان قبلی، به موضوع شناسایی ا

پسرفت کرده، یادگیری های ناقص و بد       فهمی        ها، بخشی ضروری و طبیعی در فرآیند یاددهی و یادگیری ا        ست. توجه داشته باشید 

مداخالت  این قبیل  می شود.  ختم  آنها  برای  خاص  جبرانی  مداخالت  کاربست  به   
ً
قاعدتا دانش آموزان  در  ناقص  یادگیری  که 

پایه  محتوای  به  آن ها  کمتر  دسترسی  و  کالس  جاری  فرآیند  از  دانش آموزان  این  بیشتر  جداسازی  به  می تواند  درنهایت  هم 

درسی مربوطه منجر         شود؛ به این ترتیب، یادگیری ناقص، گاهی به ایجاد نابرابری در دسترسی به فرصت        ها )یا ایجاد فرصت های 

( می انجامد. نابرابر

درنتیجه، در شرایط تعطیلی مدارس به دلیل شیوع کووید-19، اقدام برای رسیدگی به یادگیری  های محقق نشده و آموخته های 

فراموش شده در دانش آموزان به شکلی سازنده، ضروری است. با در نظر گرفتن تکنیک        های شناسایی شکاف های یادگیری

1   برای عبارت یادگیری ترکیبی، در متن انگلیسی دو عبارت Hybrid Learning و Blended Learning در یک معنا به کار رفته        اند.

محتوای یادگیری

فت 
ُ
چگونه به جبران ا

یادگیری در دانش آموزان 
کمک کنم؟

به  بازگشت  زمان  در  آسیب        پذیر  کودکان  به حاشیه        رانده        شدن  از  جلوگیری  برای  شما  مدرسۀ  شاید  می کند:  صدق  شما  مورد  در  اگر 

ح یا خط مشی ای که توسط مدرسه برای کمک به این دانش        آموزان ارائه شده است و  مدرسه، برنامه        ای در دست داشته باشد. هر طر

شما خبر دارید بنویسید:

برنامه        های جبرانی: 

برنامه        های تدریس فردی یا گروهی: 

تغییرات ایجادشده در برنامۀ درسی یا الزامات جدید برای آزمون        ها: 

فعالیت        های فوق        برنامه: 

 : موارد دیگر

پودمان 3.  بازگشت به یادگیری92



از دست  رفته  زمان  برای جبران  را  کالس خود  برنامه  ارزشیابی تکوینی )3-1-3(،  به کارگیری فعالیت های  و   )بخش 2-1-3( 

پایه جبران می شود؛  یادگیری دانش آموزان در مهارت        های اصلی و  فت 
ُ
ا که  کنید  تطبیق دهید. هم چنین، اطمینان حاصل 

دانش آموزان  برای  درس ها  سخت ترین  احتمااًل  که  ریاضی  سواد  و  )فارسی(  عمومی  سواد  مهارت های  درزمینه  به  خصوص 

از بازگشت به مدرسه خواهد بود. پس 

کرد؛  خ داده، حفظ  ر یادگیری  فت 
ُ
ا برای جبران همۀ  را  انگیزه و مشارکت دانش        آموزان  بتوان  که مشکل  باید پذیرفت  البته 

بر  زیادی  باِر  گذاشتن  بدون  ولی  قرارداد؛  اولویت  در  را  کسب        نشده  مهارت        های  و  دانش          مهم ترین  یادگیری  باید  درنتیجه، 

 به بخشی 
ً
دوش خودتان یا دانش آموزان تان. موضوع مهم آن است که در زمان بازگشت دانش        آموزان به مدرسه، مستقیما

از  برنامه درسی که در بودجه بندی ساالنه برای این زمان از سال مشخص شده، نپرید.

پنج بخش کلیدی در یادگیری ترکیبی:

مهم . 1 یادگیرندگان  نقش  اندازۀ  به  می        نماید،  تسهیلگری  را  ترکیبی  یادگیری  که  معلمی  به عنوان  شما  نقش  تدریس: 

است. اطمینان حاصل کنید که برای پشتیبانی از دانش        آموزانی که بیشتر به آن نیاز دارند زمان کافی اختصاص می دهید، 

همۀ  اختیار  در  کلی  نکات  شکل  به  را  خود  بازخوردهای   
ً
حتما باشد.  فیزیکی  فاصله گذاری  رعایت  با  و  تلفنی  اگر  حتی 

روبه رو  مشابه  مسائلی  و  پرسش        ها  با  است  ممکن  هم  دیگر  دانش  آموزاِن  از  بسیاری  زیرا  دهید،  قرار  دانش  آموزان 

با دانش آموزان به اشتراک بگذارید. را به شکل جزوه مرتب کنید و  باشند. بازخوردهای تکمیلی خود 

، برای همه دانش آموزانتان دسترس پذیر است، چیزهای جدیدی را به آنها . 2 محتوا: اطمینان یابید که محتوای موردنظر

یاد می دهد )یعنی سطح آن، کمی باالتر از سطح فعلی دانش و مهارت دانش        آموزان باشد( و درعین حال با اهداف برنامۀ 

آموزشی نیز پیوند و ارتباط کافی را دارد. این محتوا را می        توان از طریق اینترنت، موبایل، تلویزیون یا رادیو ارائه کرد. اگر 

دانش        آموزانی به هیچ یک دسترسی ندارند، نسخۀ چاپی را در اختیارشان قرار دهید.

با اعضای خانواده . 3 یا  کارها همکاری کنند  راه دور باهم برای انجام  از  تا دانش        آموزان  را درنظربگیرید  راه        هایی  همکاری: 

هم  و  بگیرند  یاد  هم  تا  می        کند  کمک  دانش        آموزان  به  دیگران،  با  همکاری  دهند.  انجام  مشترک  به صورت  را  فعالیتی 

، مراجعه کنید به بخش های مربوط به تعامل  باانگیزه بمانند )برای مطالب بیشتر

با والدین و یادگیری مشارکتی دانش آموزان در 3-3-2 و 3-3-3(.

مواد آموزشی مرجع: تا جایی که ممکن است، مواد آموزشی مرجع . 4

و کمک        آموزشی در اختیار دانش        آموزان قرار دهید، چه در قالب 

مکمل  آموزشی  مواد  قالب  در  چه  و  درس  اصلی  محتوای 

)مانند بسته        های یادگیری برای خــــانه، تکالــــیف درسی: 

و  بازی        ها  تلویزیـــونی/رادیویی،  برنامـــه        های  با  مرتبط 

پروژه        ها(.

و 5.  تکوینی  ارزشیابی        های  اجرای  برای  راهی  ارزشیابی:   

در  کلیدی  واژگان  به  شود  )مراجعه  بیابید  تجمیعی 

ابتدای پودمان 3(. اطمینان یابید که این ارزشیابی        ها 

شامل پرسش        های بازپاسخ هم باشد تا دانش        آموزان 

بتوانند توان استدالل خود را نشان دهند.
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فعالیت های پیشنهادی

فکر کنید که چه محتوای درسی را باید حتما در مدرسه درس داد )و تدریس آن از راه دور سخت است( و کدام محتواها و فعالیت ها را 

دانش        آموزان، می        توانند به شکل مستقل در خانه و یا در قالب فعالیت        های فوق        برنامه انجام دهند.

، نمودار ِون1 را در ادامه پر کنید: برای  داشتن تصویر واضح تری از این کار

گام یک: انواع فعالیت        هایی را که دانش        آموزان در خانه بهتر انجام می        دهند فهرست کنید. بنا بر تجربۀ شما، چه فعالیت هایی برای 

تکلیِف خانه بهتر هستند ؟

گام دو: انواع فعالیت ها و تمرین        های محتوایی را که دانش        آموزان به شکل 

چهره به چهره بهتر انجام می        دهند )یعنی از طریق یادگیری حضوری در 

مدرسه( فهرست کنید. برای اینکه دانش آموزان بتوانند در این زمینه ها به 

یادگیری از راه دور در خانه ادامه دهند، چه حمایت هایی ازطرف شما ضروری 

است؟

گام سه: انواع فعالیت ها و تمرین        هایی را که هم در خانه و هم مدرسه 

قابل اجرایند، فهرست کنید.

Venn Diagram  1

فعالیت هایی که در قالب یادگیری از 
راه دور بهتر انجام می        شوند

فعالیت هایی که در هر دو شکل، 
انجام  پذیرند

فعالیت هایی که در قالب یادگیری 
چهره  به  چهره، بهتر انجام می        شوند

1
3

2

با  باید  دور  راه  از  یادگیری  تجربه های  همه 
کالس مرتبط باشد.  تجربه های یادگیری در 
یادگیری  باید  هم  دور  راه  از  یادگیری  در 
دانش آموزان پایش شود و هم دانش        آموزان 

کنند. دریافت  در  را  معلم  بازخورد  باید 
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در زمان تهیۀ فهرست        ها، به موارد زیر توجه کنید:

ازطریق این فعالیت چه شایستگی هایی را می        خواهم در دانش آموزان پرورش دهم؟ شایستگی های اجتماعی و یا دانشی؟	 

چقدر زمان برای تعامل حضوری با دانش        آموزان در اختیار دارم؟	 

در هر هفته، چه مقدار تکلیف خانه برای دانش آموزان مناسب است؟	 

از دانش        آموزان بپرسید با انجام کدام فعالیت ها به طور انفرادی و مستقل، راحت ترند؟	 

اگر دانش        آموزان موقع انجام این تمرین به مشکل برخورد کنند، راهی برای کمک گرفتن در اختیار دارند؟	 

آیا می        شود این تمرین را بدون نیاز به کمک یا دسترسی به منابع بیشتر انجام داد؟	 

آن ها دارید، الزم  فت یادگیری در 
ُ
ا به احتمال زیاد زمانی که دانش        آموزان به مدرسه بازگشته اند و شما فرصت بیشتری برای ارزشیابی 

می        شود باز به سراغ این تمرین بیایید. توصیه می شود در مرور دوبارۀ این تمرین، به نکات زیر توجه کنید:

، برای یادگیری از راه دور طراحی شده است، آیا دانش        آموزان برای انجام آن، از دانش کافی برخوردارند؟	  اگر تمرین موردنظر

امکان انتخابگری دانش        آموز را در تکالیف و فعالیت های کالسی لحاظ کنید؛	 

امکانی فراهم کنید تا دانش آموزان بتوانند دربارۀ محتوا و روش یادگیری )چه چیز را یاد گرفتن و چگونه یاد گرفتن(، اظهارنظر کرده 	 

و پیشنهاد بدهند؛

فعالیت های ارزشیابی تکوینی را در طراحی خود بگنجانید تا میزان یادگیری در هر موضوع درسی را در طول سال بررسی نمایید.	 

نکته: دانش        آموزان را در فرایند حرکت به سوی مدل یادگیری ترکیبی مشارکت دهید. وقتی به آنها فرصت اظهارنظر و مشارکت 
داده می شود، احساس می کنند به حساب آورده شده اند و درنتیجه برای انجام تکالیف و فعالیت های یادگیری انگیزۀ درونی 

بیشتری پیدا می کنند. همچنین برای غلبه بر مشکالت طول مسیر یادگیری، احساس مسئولیت بیشتری خواهند کرد.

در بخش        های بعد با پیشنهاد برخی فعالیت        های مشخص و ملموس، نگاهی دقیق        تر به نحوۀ طراحی برای یادگیری ترکیبی خواهیم 

انداخت.

ح یادگیری ترکیبی  3-2-2. چگونگی تدوین طر
اهداف

در انتهای این بخش خواهید توانست:

در فرایند برنامه        ریزی برای بازگشت دانش آموزان به یادگیری، گام های اصلی را بشناسید.. 1

بدانید چگونه یادگیری ترکیبی را به شیوه ای اثربخش طراحی کنید.. 2

فرصت تأمل و بازاندیشی

به روندهای تدریس روزانۀ خود فکر کنید:

ح درس  طراحی می        کنید؟ بله/خیر	  آیا  خودتان برای کالس تان طر
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اگر بله، با چه فاصلۀ زمانی پیش از ارائۀ هر درس کار طراحی آن را انجام می دهید؟	 

، چقدر پیش از ارائۀ هر درس، آن را مرور می کنید و آماده می        شوید؟	  اگر خیر

/هر هفته/گاهی/به ندرت	  آیا تکلیف خانه می        دهید؟ هرروز

آیا ایجاد گروه های یادگیری دانش        آموزی یا فعالیت های یادگیری فوق        برنامه را تشویق می        کنید؟ یا گروه ها و فعالیت های موجود را 	 

پایش می کنید؟ بله/خیر

اگر بله، مثال بزنید:

شما به چه نحو محتوای درسی/آموخته های دانش آموزان را در کالس تان مرور می کنید ؟ مثاًل آیا آموخته های پیشین دانش آموزان 	 

، مرور می        کنید؟ یا شروع هر هفته؟ یا در پایان هر فصل و قبل از شروع موضوع درسی بعدی؟ مرور را چگونه انجام  را در آغاز هر روز

می        دهید؟

محتوای یادگیری

یادگیری از راه دور می        تواند مبتنی بر فناوری باشد )وابسته به سطح باال یا پایینی از فناوری(؛ مثاًل با یادگیری ازطریق تدریس 

رادیویی، تلویزیونی، آنالین و تلفنی )یا با اپلیکیشن(. بااین حال، می        توان بدون فناوری هم یادگیری از راه دور را برقرار کرد؛ 

مثاًل با ارائۀ بسته        های تکلیف در خانه که توسط مدرسه آماده شده و برای تکمیل در خانه تحویل دانش        آموز یا سرپرست 

وی       شود. در طول تعطیلی مدارس به دلیل کووید-19، در بیشتر کشورها از روش یادگیری از راه دور استفاده شد.

رویکرد یادگیری ترکیبی

مهم  بسیار  فرایند،  این  در  معلم  نقش  است.  مؤثرتر  یادگیری،  روش          یک  تنها  کاربست  از   
ً
غالبا ترکیبی،  یادگیری  رویکرد 

برای  کنید.  راه دور تقسیم  از  و  به دو دستۀ چهره به چهره  را  یادگیری  و تکالیف  کنید  برنامه        ریزی  از قبل  باید  است. شما 

بگیرید. نظر  در  هم  را  خانه  در  دانش        آموزان  امکانات  باید   ، این کار

، الزم است موارد زیر را فراهم  برای ایجاد تجربۀ یادگیری اثربخش، با ترکیب روش        های یادگیری حضوری و یادگیری از راه دور

کنید:

1( محتوایی جذاب و درگیرکننده       ، 2( فرصت         هایی برای تعامل با دیگر معلمان و همتایان و 3( پشتیبانی از دانش        آموزان. در 

بخش پیشین، در خصوص نحوۀ تقسیم فعالیت ها و تمرین        های یادگیری بین دو روش حضوری و از راه دور فکر کردید. 
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برای اینکه گام دیگری در طراحی یادگیری ترکیبی برای کالس خود بردارید، دربارۀ عبارت های زیر که بعنوان سرنخ         و خوراک 

فکر ارائه شده اند، تأمل  کنید:

تجربه های پداگوژیکی- به موارد زیر تأمل  کنید:

چه کسی »مسئول« تحقق یادگیری است؟	 

نوعی از یادگیری که نیازها، عالئق و توانمندی        های تمامی دانش        آموزان را درنظر بگیرد؛	 

فرصت های یادگیری ارزشمند که به مسائل واقعی در جهان بپردازد؛	 

اهداف یادگیری و مالک های موفقیت روشن و قابل فهم برای همه دانش آموزان؛	 

بکارگیری تنوعی از راهبردها و فرصت        های ارزشیابی.	 

یادداشت ها:

یادداشت ها:

همکاری و مشارکت در امر یادگیری- به موارد زیر فکر کنید:

»صدا و انتخاب« دانش        آموزان در گزینش روش        های یادگیری و/یا شیوۀ نمایان کردن آموخته ها؛	 

؛	  راهبردهای روشن برای دانش        آموزان، معلمان و خانواده        ها جهت همکاری با یکدیگر

نوعی از همکاری و مشارکت در امر یادگیری، که برای رسیدگی به چالش های مهم، فراتر از محدودۀ مدرسه فعال باشد؛	 

صدا، عاملیت و مشارکت دانش        آموزان، به عنوان عناصری از هر فرصت         یادگیری.	 

فرآیندها و اقدامات مشارکتی روشن برای اطمینان از اینکه همۀ شرکای یادگیری، فهم مشترکی از موفقیت و هدف 	 

از یادگیری دارند.

97 آماده برای بازگشت: بسته آموزشی آمادگی معلمان



محیط یادگیری- به موارد زیر فکر کنید:

مثال        هایی از اینکه چگونه محیط        های غنی ازنظر فیزیکی و اجتماعی-عاطفی، از یادگیری دانش        آموزان حمایت می        کنند؛	 

تعامل بین محیط و دانش        آموزان؛	 

فضا و فرهنگ یادگیری مثبت و سازنده؛	 

سطح درگیرشدن و مشارکت دانش        آموزان در فعالیت های کالس؛	 

محیط هایی که عناصر ارزشمند از دنیای واقعی و مجازی را با یکدیگر ادغام می کند.	 

می        دانیم که تعامل با دانش        آموزان و ارائۀ بازخورد واقعی ازسوی معلم، برای یادگیری مهم است )برای اطالعات بیشتر مراجعه 

شود به بخش        های 3-3-1 و 3-3-3(. احساس پیوند با دانش آموزان و تعلق آن ها را می        توان با تمهیداتی تقویت کرد؛ مثاًل 

و  تکوینی  ارزشیابی  ازطریق  چهره به چهره  یادگیری  در  آموز  دانش  وضعیت  از  خبرگرفتن  برای  فرصت هایی  گرفتن  درنظر  با 

ج از  بازخورددهی فردی و یا ازطریق تماس تلفنی، پیامک یا پیام واتس        اپ و نیز در قالب گروه        های یادگیری مشارکتی در خار

ج از کالس، درگیر یادگیری  کالس درس. حفظ ارتباط با دانش        آموزان بسیار حیاتی ا        ست تا اطمینان یابید که در داخل یا خار

هستند و مشارکت می کنند، خواه زمانی که مدارس باز شده است، خواه زمان تعطیلی احتمالی مدارس در آینده.

ح یادگیری ترکیبی تدوین طر

ح یادگیری ترکیبی، با  ح فراگیر برای یادگیری ترکیبی، خالصه می کنیم. داشتن طر در اینجا گام        های الزم را برای تدوین یک طر

درنظرگرفتن کارهایی که می تواند در خانه انجام شود و کارهایی که باید در کالس انجام شود، هم برای جبران افت یادگیری 

مفید است، و هم برای پیشبرد برنامه درسی در روال عادی.

مشخص کنید در هر موضوع درسی، چه بخشی از یادگیری جامانده و محقق نشده است.. 1

آموخته های . 2 تا  شوند  ارزشیابی  دانش آموزان  است  نیاز  درسی،  عناوین  و  موضوعات  چه  در  که  کنید  مشخص 

آن موضوعات درسی طراحی  برای  ارزشیابی تکوینی مناسبی  فراموش شده شان شناسایی شود. سپس فعالیت های 

. کنید

»نیازهای جبرانی« را با تمرکز بر پوشش دادن شایستگی های یادگیری ضروری )به جای تکمیل همۀ درس        های جامانده( 3. 

کنار  در  باید  که  می        دهد  نشان  و  می کند  مشخص  را  شما  کالس  جبرانی«  »نیازهای  فهرست،  این  کنید.  فهرست 

دهید. پوشش  را  مطالبی  چه  آن،  به  پرداختن  از  قبل  حتی  یا  جدید  تحصیلی  سال  معمول  برنامه درسی 

موازات . 4 به  می        توان  را  جبرانی  نیازهای  فهرسِت  این  از  بخشی  چه  که  کنید  مشخص  درسی  عنوان  و  موضوع  برحسب 

برنامه درسی معمول سال تحصیلی جدید پوشش داد؛ مثال با مرور کوتاه دروس قبلی یا طراحی تکلیف های یادگیری از 

آغاز برنامه درسی معمول، به طور کامل پوشش داد. . هم چنین مشخص کنید که چه بخش هایی را باید پیش از  راه دور

مشخص کنید که چقدر زمان حضوری با دانش        آموزانتان خواهید داشت و نحوۀ برنامه ریزی و تخصیص آن چطور خواهد بود.. 5

یادداشت ها:
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فعالیت های پیشنهادی

برخی  تمرین  برای  که  باشید  داشته  یاد  به  نکتــــــه: 
که  نوشتن  و  خواندن  مهارت های  مانند  مهارت        ها، 
باشند،  نرسیده  انتظار  مورد  سطح  به  کودکان  شاید 
درسی  موضوعات  همه  یادگیری  فرصت  از  می        توان 
استفاده کرد؛ مثاًل در تدریس علوم می        توانید از تدابیری 
در  کنید،  استفاده  تأملی  نوشتن  و  بلند خوانی  مانند 
اینصورت، دانش        آموزان هم در زمینه سواد عمومی و 
هم دانش موضوعی موردبحث، از حمایت و بازخورد 

شوند. بهره        مند  الزم 

از دانش        آموزان توقع . 6 را می        توان  از راه دور   صرف چه مقدار وقت برای انجام تکالیف یادگیری 
ً
مشخص کنید که منطقا

داشت.

وضعیت . 7 دارد،  مهم  نقشی  شما  ح درس  طر در  فناوری  اگر  به خصوص  بگیرید؛  درنظر  را  دانش        آموزان  فردی  نیازهای 

دسترسی دانش آموزان به فناوری را در طراحی تان لحاظ 

کنید.

ح هفتگی داشته . 8 ح خود را بنویسید. می        توانید یک طر طر

راهنمای  درسی،  عنوان  و  موضوع  برحسب  که  باشید 

فرصت های  تکوینی،  ارزشیابی        های  انجام  برای  شما 

یا  مهارت        ها  برخی  مورد  در  جبرانی  نیازهای  به  رسیدگی 

بین  زمان  تقسیم  چگونگی  خاص،  درسی  موضوعات 

در  دور  راه  از  یادگیری  و  مدرسه  در  حضوری  یادگیری 

باشد. جدید  یادگیری  محتوای  ارائۀ  زمان  و  خانه، 

ح یادگیری ترکیبی قالب پیشنهادی برای طر

قبل از شروع هر هفته، یک برنامۀ هفتگی برای دانش        آموزان تهیه کنید. شاید هنوز برای پرکردن این جدول آماده نباشید و الزم باشد 

ح  درس و تکلیف خانه ببینید )که در دو زیربخش آینده آمده است(.  ، ایده های بیشتری از جنس فعالیت         یادگیری، طر پیش از این کار

آن کپی بگیرید و هر هفته به کار  این قالب پیشنهادی در یک صفحۀ جداگانه چاپ شده است تا در طول سال تحصیلی بتوانید از 

بندید.

با یک فعالیت خواندنی،  را هم به کالس درس اضافه کنید، مثل شروع کالس  ح، شاید بخواهید برخی عادات روزانه  کنار این طر در 

به اشتراک گذاری یک واقعیت تاریخی، نگاهی به پیش        بینی وضع هوا، و یا فعالیتی برای وارسی بهروزی دانش آموزان )مراجعه شود به 

پودمان 2. بهروزی و حمایت(.

نکته: می        توانید در ابتدای هر هفته، این برنامۀ هفتگی را روی تخته با دانش        آموزان در میان بگذارید و یا آن را برای والدین به 
خانه ارسال کنید. این باعث می        شود همه نسبت به روند یادگیری احساس مسئولیت کنند و در این فرآیند مشارکت کنند.

انجام شوند و مهلت  باید در طول هفته توسط دانش        آموزان  که  یادگیری  تاریخ، تمرین        ها و تکالیف  ح شامل جزئیاتی دربارۀ  این طر

آن        هاست. تحویل  و  تکمیل 

برنامۀ هفتگی: }موضوعات درسی که در این هفته ارائه می شوند را بنویسید{ و }کالس/گروه سنی/سطح مربوطه{

بازه زمانی: }تاریخ                     { تا }تاریخ                   {

ادامه دار  پروژه        های  مورد  )در  خاص  مضمون 

دارد(: کاربرد 
برای دیدن نمونه        هایی از طرح درس ها، پروژه        ها و دیگر 

قالب های پیشنهادی برای طراحی، بخش        های بعدی را 
مطالعه کنید.
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فعالیت حضوریارزشیابی تکوینیتاریخ
فعالیت یادگیری از 
راه دور )اگر موجود 

است(

مهلت انجام فعالیت 
یادگیری از راه دور )اگر 

موجود است(

روز اول: )تمرین/
عادت موردنظر برای 

ع کالس را قید  شرو
کنید(

:موضوع درسی زمان موردنیاز

: مواد آموزشی موردنیاز

: زمان موردنیاز

: مواد آموزشی موردنیاز

: زمان موردنیاز

: مواد آموزشی موردنیاز

:موضوع درسی زمان موردنیاز

: مواد آموزشی موردنیاز

: زمان موردنیاز

: مواد آموزشی موردنیاز

: زمان موردنیاز

: مواد آموزشی موردنیاز

:موضوع درسی زمان موردنیاز

: مواد آموزشی موردنیاز

: زمان موردنیاز

: مواد آموزشی موردنیاز

: زمان موردنیاز

: مواد آموزشی موردنیاز

روز دوم: )تمرین/
عادت موردنظر برای 

ع کالس را قید  شرو
کنید(

:موضوع درسی زمان موردنیاز

: مواد آموزشی موردنیاز

: زمان موردنیاز

: مواد آموزشی موردنیاز

: زمان موردنیاز

: مواد آموزشی موردنیاز

روز سوم: )تمرین/
عادت موردنظر برای 

ع کالس را قید  شرو
کنید(

:موضوع درسی  زمان موردنیاز

: مواد آموزشی موردنیاز

: زمان موردنیاز

: مواد آموزشی موردنیاز

: زمان موردنیاز

: مواد آموزشی موردنیاز

روز چهارم: )تمرین/
عادت موردنظر برای 

ع کالس را قید  شرو
کنید(

:موضوع درسی زمان موردنیاز

: مواد آموزشی موردنیاز

: زمان موردنیاز

: مواد آموزشی موردنیاز

: زمان موردنیاز

: مواد آموزشی موردنیاز

روز پنجم: )تمرین/
عادت موردنظر برای 

ع کالس را قید  شرو
کنید(

:موضوع درسی زمان موردنیاز

: مواد آموزشی موردنیاز

: زمان موردنیاز

: مواد آموزشی موردنیاز

: زمان موردنیاز

: مواد آموزشی موردنیاز
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محتوای یادگیری

 3-2-2-1. نقش تکلیف یادگیری در خانه

اهداف

در انتهای این بخش خواهید توانست:

درک کنید که اهمیت و نقش طراحی و ارائه تکالیف یادگیری مناسب و معنادار برای انجام در خانه، چیست.. 1

ع تکلیف یادگیری در خانه و دیگر منابع/فعالیت        های یادگیری مکمل آشنا شوید که می        توانید به شاگردانتان ارائه 2.   با چندین نو

دهید.

به اهمیت درنظرگرفتن نیازهای فردی دانش        آموزان در طراحی تکلیف یادگیری در خانه و اهمیت بازخورد دادن، واقف شوید.. 3

فرصت تأمل و بازاندیشی

با توجه به تجربه شما، چه نوع تکالیف یادگیری برای انجام در خانه بیشترین اثربخشی را در بهبود یادگیری دانش آموزان و حفظ انگیزۀ 

آن ها دارند؟

.1

.2

.3

دربارۀ تفاوت        های بین تکلیف یادگیری در خانه طِی ترم عادی تحصیلی و فعالیت        های یادگیری دانش        آموزان در خانه طِی تعطیلی طوالنی 

مدارس )مثل شرایط تعطیلی مدارس به دلیل همه گیری( فکر کنید. نقش والدین را هم در تحلیل این تفاوت        ها در نظر بگیرید. در 

مقایسه با روال عادی که دانش آموزان بعد از مدرسه تکالیف شان را انجام می داده اند، انجام دادن تکالیف در  طول روز به جای مدرسه 

رفتن، برایشان تجربه ای متفاوت است. ممکن است والدین برای پشتیبانی از کودکان در انجام تکالیف، آن گونه که انتظار می رود، در 

دسترس نباشند.

، مستلزم برنامه        ریزی و تالش بسیار         است و بدون آمادگی کافی به سختی بتوان آن را اجرا کرد، همان گونه که  یادگیری از راه دور

است  ممکن  کودکان  که  فهمیدیم   1-3 خرده پودمان  آموزه        های  از  بوده ایم.  شاهد  مدارس  ناگهانی  تعطیلی  طول  در  احتماال 

ارائه شده، بهره        مند نشده باشند. از گزینه        های جایگزین یادگیری حضوری  همگی به یکسان و برابر 

آنهایی که به گزینه        های جایگزین یادگیری حضوری، دسترسی ندارند یا دسترسی محدودی دارند و نمی توانند در فرایند یادگیری 

فت یادگیری هستند.
ُ
از راه دور مشارکت )کامل( داشته باشند، در معرض خطر بیشتری ازنظر ا
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مدل  و  دور  راه  از  یادگیری  موفقیت  در  مکمل،  یادگیری  منابع  از  استفاده  به  تشویق  و  خانه  در  یادگیری  تکالیف  طراحی 

فت یادگیری در دانش        آموزان بسیار مؤثرند. البته توان 
ُ
یادگیری ترکیبی         کلیدی است. تکالیف یادگیری در خانه، برای جبران ا

والدین برای حمایت از دانش        آموز در یادگیری از راه دور هم نقشی مهم در اثربخشی آن ایفا می        کند. در رابطه با نقش والدین 

در بخش 3-3-2 بیشتر گفته شده است.

ح شده، یکی از تفاوت هایی که شاید در خصوص تکالیف پیش از دوره کووید-19 و پس ازآن  در رابطه با پرسش         تأملی  مطر

از  پس  دورۀ  در  آنها  به  دادن  بازخورد  و  دانش        آموزان  عملکرد  بازبینی  فرصت های  تناوب  در  تغییر  باشید،  شده  متوجه 

کووید-19 است. در بخش        های آینده، پیشنهاد هایی برای بهسازی چرخۀ بازخورد به دانش آموزان در تکالیف یادگیری از راه 

، ارائه شده است؛ ولی مهم است که دانش        آموزان را هم به صحبت دربارۀ وضعیت یادگیری خود         با والدینشان و دیگر  دور

دانش        آموزان ترغیب کنید )برای اطالعات بیشتر در این رابطه مراجعه کنید به بخش های 3-3-2 و 3-3-3(.

را می        توان  ارائه شده است. تکالیف یادگیری در خانه  راه دور  از  از تکالیف یادگیری در خانه/یادگیری  در ادامه، مثال        هایی 

فت یادگیری و تمرین مهارت        ها به کار برد. همچنین می        توان از آن برای تداوم 
ُ
به منظور کمک به دانش        آموزان برای جبران ا

یادگیری در صورت تعطیلی مجدد مدارس بهره جست.

فعالیت        هایی برای حمایت از مهارت        های خواندن و نوشتن

میان دانش        آموزان، گروه        های کتاب        خوانی ایجاد کنید.	 

)خاطرات 	  روزانه  یادداشت  دفتر  یک  بخواهید  آنها  از 

روزانه( تهیه کنند و شما هم هرازگاهی دربارۀ آن بازخورد 

دهید.

از دانش        آموزان بخواهید فهرستی از واژگانی تهیه کنند 	 

که از درس        ها یا تجارب روزمره آموخته اند.

آنها را تشویق کنید تا برای والدین/سرپرست یا خواهر 	 

و برادر بزرگ تر خود، با صدای بلند کتاب بخوانند.

به آنها مأموریت دهید تا با یکی از بزرگ ترهای فامیل یا همسایه        ها، دربارۀ یک رویداد تاریخی مصاحبه کرده، پاسخ         آنها 	 

را ثبت کنند.

فعالیت        هایی برای کمک به سواد ریاضی

از دانش        آموزان بخواهید در زندگی روزمره شان، تا جایی که می        توانند مسئله ریاضی پیدا 	 

کنند و آنها را فهرست کرده، پس از پایان تعطیلی مدارس، به کالس ارائه کنند.

انجام 	  خانواده  و  دوستان  با  را  ریاضی  بر  مبتنی  ساده  بازی        های  تا  کنید  تشویق  را  آنها 

از اشیای سبز داخل  آبی  اتاق و تفریق تمامی اشیای  دهند؛ مثال شمارش اشیا در یک 

اتاق، یا جمع بستن سن هریک از اعضای خانواده و پاسخ به این سؤال: خانواده شما 

دارد؟ سال  چند  روی هم رفته 

اصول 	  رعایت  با  )اگر  بروند  فروشگاه  به  والدینشان  از  یکی  با  بخواهید  دانش        آموزان  از 

از اقالم خریداری شده را ثبت کنند. وقتی به خانه  ایمنی، مقدور است( و قیمت هریک 
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یا نه. کرده        اند  تا ببینند درست محاسبه  کنند  با رسید فروشگاه مقایسه  کنند و  را جمع  رسیدند، قیمت ها 

آمادگی کنند، تا مهارت        های ریاضی خود را 	  آنها را ترغیب کنید تا برای کمک به دیگر امور مالی خانه، به خانواده اعالم 

باشند. کرده  تمرین 

منابع و فعالیت های مکمل

یا  کالس        های خصوصی/گروهی  اگر خدمات حضوری مثل  ارائه شود.  این فعالیت ها و منابع می        تواند به اشکال مختلفی 

کمک  دسترسی  خدمات  این  به  دسترسی  در  خود  دانش        آموزان  به  می        شوند،  ارائه  شما  مدرسۀ  در  جبرانی،  فعالیت های 

کنید.

همچنین می        توانید به کمک دیگر معلمان و مسئوالن مدرسه، یک رویداد آخر هفته را در مدرسه برنامه        ریزی کنید )بسته 

به دستورالعمل        های ایمنی و بهداشتی(، مثل بازی        های ساده مختلف، مسابقۀ ریاضی، مسابقۀ درست        نویسی، نمایشگاه 

. علوم یا نمایشگاه آثار هنری/تئاتر

در پایان، اگر دانش        آموزان به فناوری دسترسی دارند، تشویقشان کنید تا از منابع یادگیری آنالین و موبایل )به شکلی ایمن( 

ح یادگیری ترکیبی موردنظرتان و وضعیت دسترسی دانش        آموزان به فناوری، می        توانید برخی از  استفاده کنند. بسته به طر

، و یا ارائه  آموخته هایشان،  اینها را حضوری هم اجرا کنید و یا فرصتی برای بازاندیشی بر آموخته های دانش آموزان از منابع زیر

ایجاد کنید.

 .1

 .2

  .3

 .4

  .5

 .6

https://3asafeer.com/

http://www.alnayzak.org/lobs/

https://arabic.oercommons.org/AR/ 

https://www.yallaneqra.ps/ 

https://www.Nayzak-deal.net 

https://madrasa.org/

فعالیت های پیشنهادی

را  شده  ارائه  سال،   12 تا   10 سنین  مخصوص   1 ما«  مشترک  تاریخ  از  بخشی  به عنوان  »مهاجرت  دربارۀ  ادامه  در  که  درسی  ح  طر نمونه 

ببینید. یک تکلیف یادگیری در خانه، برای انجام پیش از آغاز این درس، درنظر گرفته شده است. دانش        آموزان باید قبل از این درس، 

آموخته هایشان را به اشتراک  با همسایه        ها یا اعضای خانواده مصاحبه کنند. سپس در کالس، به صورت گروهی نقشه رسم کنند و 

تولید  به  نیازی  خوب،  طراحی  یک  جز  معلم  می بینید  که  همان طور  و  دارد  یادگیرنده محور  کاماًل  رویکردی  ح درس،  طر این  بگذارند. 

ندارد. زیادی  محتوای 

ح درس در پیوست این کتابچه،  یکی از موضوعات درسی دلخواهتان را برای این ترم انتخاب کنید. با استفاده از قالب پیشنهادی طر

تکالیف  اگر  باشد حتی  یادتان  کنید.  برای موضوع درسی موردنظرتان، طراحی  و منابع/فعالیت های مکمل  در خانه  یادگیری  تکالیف 

http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/07/Migration-as-part-of-our-shared-history-.pdf 86 Module : 1 برگرفته از
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آنها  را پایش کنید و به  پایان درس به دانش آموزان محول شود، بازهم الزم است میزان پیشرفت کودکان  از  یادگیری در خانه، بعد 

و  کنید  اعالم  تکالیف توسط دانش آموزان  برای تحویل/ارائه  را  زمان مشخصی  باید  که  این معناست  به  این،  را بدهید.  بازخورد الزم 

کنید. بازبینی  را  آن ها  تکالیف 

در پیوست ببینید
ح درس قالب پیشنهادی طر

هدف یادگیری: درک کنند که مهاجرت بر همه تأثیر می گذارد و با نگرانی        ها و نیازهای دیگران، همدلی 

کنند.

، باید از قبل به عنوان تکلیف یادگیری در خانه، به دانش آموزان محول شود: فعالیت زیر

، در  »می        خواهیم تاریخچۀ خانوادگی خود را بررسی کنیم تا ببینیم آیا مصداقی از مهاجرت، کوچ یا گریز

. باید تا جایی که می        شود، به گذشته بازگردید و در نظر بگیرید  پیشینه خانواده مان وجود دارد یا خیر

 نیز نباید 
ً
که هرگونه جابجایی دائمی از یک مکان به مکانی دیگر مهاجرت قلمداد می        شود، و لزوما

خ داده باشد. با تعداد هرچه بیشتر از اعضای خانواده صحبت کنید، ازجمله با  به دلیل یک بحران ر

پدربزرگ و مادربزرگ یا حتی پدران و مادران آن ها، اگر هنوز در قید حیات اند. ببینید مبدأ حرکت آن ها 

کجا بوده و چطور به جایی که االن هستند سفر کرده اند. بپرسید چه کسانی و چطور در بدو ورودشان 

به سرزمین مقصد، از آن ها حمایت کردند؟ آیا به همه جا اجازه ورود داشتند یا از ورودشان به جایی 

ممانعت بعمل آمده است؟«.

مهاجرت به عنوان بخشی از تاریخ مشترک ما
)30 دقیقه + زمان انجام تکالیف یادگیری در خانه(

سفر  ماجرای  تا  بخواهید  کرده        اند  پیدا  خود  خانوادۀ  در  مهاجرت  از  مصداقی  که  دانش        آموزانی  از  درس،  ابتدای  در 

کنند. توصیف  کالس  برای  خالصه  به طور  را  انجام شده 

نقشۀ بزرگ روی دیوار یا تخته  سیاه مشخص کنند تا بتوانید مسیر حرکت  را روی یک  آنها بخواهید مسیر سفر  از 

)10 دقیقه(. کنید  را یک جا مشاهده  مردم 

از دانش        آموزان بخواهید در گروه        های کوچک دربارۀ پرسش        های زیر گفتگو کنند: »چه تجربه هایی از مهاجرت، کوچ یا 

گریز در پیشینه خانواده های کالس ما، وجود داشت؟ آیا تجربه ها بیش از انتظار شما بود؟ آیا شما یا همکالسی تان 

قباًل در مورد این مهاجرت ها شنیده بودید؟ فکر می کنید تجربۀ اعضای این خانواده ها، از مهاجرت چگونه بوده ؟ چه 

؟ کارشان چه بوده؟  تأثیری بر زندگی آنها گذاشته؟ زمان مهاجرت، چند سالشان بوده؟ مدرسه می رفته اند یا سر کار

چه تفاوت هایی بین مهاجرت آنها با مهاجرت هایی که  در حال حاضر در جریان است، وجود دارد؟ آیا انجام این تمرین 

تغییری در نگاه شما نسبت به مردمی که در دنیای امروز مهاجرت می کنند، ایجاد کرد؟« )10 دقیقه(.

آخر را با کالس در میان  اینک از تمام دانش آموزان بخواهید جمع  شوند تا پاسخ هایشان به سؤال 

چه  است،  جریان  در   حاضر  حال  در  که  اجباری  مهاجرت های  دربارۀ  که  بپرسید  آنها  از  بگذارند. 

گاهی بیشتر آن ها، برخی از اطالعاتی را که دراین باره در راهنمای معلم آمده، در اختیار  می        دانند. برای آ

دقیقه(.  10( بگذارید  آنها 

طول  در  مردم  و  نیست  نوین  پدیده        ای  مهاجرت  که  است  موضوع  این  درک  تمرین،  این  از  هدف 

تاریخ مهاجرت کرده        اند. بسیاری از خانواده        ها در گذشته یا به تازگی تجربۀ مهاجرت را داشته اند و مهم 

است که دانش        آموزان به عنوان بخشی از تاریخچۀ مشترک زندگی همه، به آن نگاه کنند. برای نمونه، 

مهاجرت در گستره اروپا قبل، در حین و پس از جنگ دوم جهانی بسیار رایج بوده است. هم چنین 

در دهه        های 1950 و 1960 میالدی هم مهاجرت از جزایر کارائیب به اروپا اوج گرفت.

تجارب  دربارۀ  آنها  تا  کنند  دعوت  کالس  به  را  خانواده  اعضای  می        توانند  دانش        آموزان   : دیگر روش 

بزنند. حرف  همه  برای  مهاجرت،  از  خانوادگی شان  یا  شخصی  
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محتوای یادگیری

 3-2-2-2. یادگیری پروژه        محور

اهداف

در انتهای این بخش خواهید توانست:

یادگیری پروژه        محور را تعریف کنید.. 1

یک پروژۀ ساده برای دانش        آموزان طراحی کنید تا در کالس یا خانه انجام دهند.. 2

فرصت تأمل و بازاندیشی

، شکلی بسط یافته  از بحث های باال را درزمینۀ تکالیف یادگیری در خانه، درگیر کردن دانش آموزان در هر دو شیوۀ  یادگیری پروژه         محور

فت یادگیری دانش آموزان، در خود گنجانده است.
ُ
، و جبران ا یادگیری حضوری و از راه دور

شما در کالس تان، به چه مضامین1 درسی در طول سال تحصیلی می پردازید؟ شاید هم در مدرسۀ شما، هفته هایی با مضامین خاص 

درنظر گرفته شده است؟

چگونه اهداف یادگیری برنامه درسی را با این مضامین تلفیق می        کنید؟

Themes  1
https://iite.unesco.org/publications/guidance-on-active-learning-at-home-during-educational-disruption 2       برگرفته از

Inclusion      3

، محتوا در قالب یک پروژۀ بلندمدت پوشش داده می شود؛ پروژه ای که در آن به مسئله ای از دنیای  در یادگیری پروژه        محور

واقعی پرداخته می شود و دانش        آموزان باید تالش کنند آن را به شکلی خالقانه و معتبر حل کنند. در فرایند حل مسئله، 

کاربست مهارت هایی هم چون تفکر نقادانه، حل مسئله، همکاری و اشکال متنوعی از مهارت های ارتباطی و انجام کارتیمی 
مورد نیاز خواهد بود.2

پروژه های مضمون        محور

چه  کنید.  شروع  تحصیلی  سال  یا  ترم  آموزشی  تقویم/بودجه بندی  بازبینی  از  که  است  این  بهتر  پروژه،  یک  طراحی  برای 

آنها، یک پروژه تعریف کنید؟ همچنین می        توانید برای تعریف  مضامینی در برنامه درسی وجود دارد که می        توانید برمبنای 

آنها روبه رویند استفاده کنید؛ مثاًل اگر کالس شما بافتی  پروژه، از موضوعات مرتبطی که دانش        آموزان در زندگی روزمره با 

نمونه  )به  باشد  مناسب  همه گان(  )پذیرش  همه شمولی3  و  قومی-فرهنگی  گوناگونی  موضوع  شاید  دارد،  چندفرهنگی 
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پروژه ای را که در ادامه آمده، مراجعه کنید(. شاید هم با توجه به همه        گیری کووید-19، بخواهید به مضمونی بزرگ تر حول موضوع 

سالمت و بهروزی، بپردازید؟

وقتی برای طراحی پروژه برای کالس تان آماده شدید، بهتر است چارچوبی برای ثبت ایده ها و سامان دهی به طراحی تان داشته 

باشید. در این چارچوب، الزم است اهداف یادگیری، فعالیت یا رویداد آغازین، یک پرسش محرک و انگیزه بخش، آثار و تولیدات 

ح درس های روزانه و موارد دیگر مشخص شود. اصلی که دانش        آموزان خلق خواهند کرد، طر

یک چارچوب یا قالب طراحی پروژه، از هفت بخش تشکیل شده است:1

ح مختصر پروژه: نکات کلیدی دربارۀ پروژه؛	  شر

: پرسشی که فرآیند یادگیری را در کل طول پروژه، راهبری می        کند؛	  پرسش راهبر

: تعداد کل ساعات و نیز تعداد روزهایی را که باید برای پروژه صرف شود در نظر بگیرید؛	  زمان موردنیاز

: چه وسایلی برای پروژه الزم است؟ سعی کنید به وسایل ساده و در دسترس، محدود شود؛	  وسایل موردنیاز

کردن 	  مشخص  باشند؟  کرده  کسب  توانایی هایی  چه  پروژه،  تکمیل  از  پس  دانش        آموزان  دارید  انتظار  یادگیری:  اهداف 

کند؛ کمک  هم  آنها  پیشرفت  سنجش  در  شما  به  می        تواند  اهداف، 

پیش دانسته ها: دانش آموزان در مورد موضوع این پروژه، چه پیش دانسته هایی دارند؟ 	 

ح درس های روزانه که در آنها فعالیت        های الزم برای پاسخ گویی به نیازهای تمامی دانش        آموزان، 	  ح درس نویسی: طر قالب طر

لحاظ شده باشد؛ بدین ترتیب مراحل انجام پروژه و تحویل دادنی ها هم نمایان می شود.

در پیوست این کتابچه، قالب نمونه برای طراحی پروژه آمده است.

ح یک پروژه2 که فاِرس برای کالسش طراحی کرده، ارائه شده است. او این پروژه را، برای گروه سنی 10-8  در ادامه، نمونه ای از طر

ح  ح درس روز سوم از پروژۀ او )با استفاده از قالب طر سال، و با موضوع »بدِن درحال تغییِر ما« طراحی کرده است. همچنین طر

درس معرفی شده در بخش 3-2-2-1( برای نمونه آمده است:

1  برگرفته از
2Education for All, Growing Up Project, https://resources.educationaboveall.org/sites/default/files/resources/attachments/2020-07 Growing%20 برگرفته از

Up%20project%208-10%20Level%202.pdf

 Buck Institute for Education, PBL Works, https://my.pblworks.org/planner

بزرگ شدن )پایه دوم(

ح مختصر یادگیرندگان، دربارۀ بدن انسان کندوکاو خواهند کرد؛ ازجمله در رابطه با نحوۀ حرکت ساختار اسکلتی بدن، اندام ها، حواس پنج گانه، انجام شر
برخی فعالیت        های حرکتی و مشاهده برخی عملکردهای خارق        العادۀ بدنمان

با رشد کردن، چه تغییراتی در ما ایجاد می        شود؟پرسش راهبر

حدود 5 ساعت در طول 5 روزکل زمان موردنیاز

کاغذ و قلم، خمیر بازی یا آب و آرد، خالل دندان یا نی، یک شیء شیشه        ای کوچک، بادکنک )اختیاری(وسایل موردنیاز

اهداف یادگیری

نقش استخوان        ها را در حفاظت، حرکت و پشتیبانی از بدن، درک کنند؛	 
بتوانند استخوان        های اصلی در اسکلت انسان )مثاًل جمجمه، دنده        ها، کاسه زانو و لگن( را تشخیص بدهند و نام گذاری کنند؛	 
اثر ورزش بر ضربان قلب و نبض را بررسی کنند؛	 
اعضای مختلف بدن و آناتومی بدن انسان را بشناسند؛	 
تفاوت        هایی را که در بدن به دلیل ورزش و یا استرس نمایان می شود، درک کنند؛	 
دربارۀ رشد و نمو انسان بیاموزند؛	 

دانسته هایی دربارۀ اعضای بدن شامل کاسۀ زانو، کمربند شانه، کمربند لگنی، مفصل آرنج، ستون فقرات و غیره	 پیش دانسته ها
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ح درس قالب پیشنهادی طر

عنوان درس:     بدن ما ضربان دارد

تاریخ:     روز سوم پروژه

مضمون/نام پروژه:     بدن درحال رشد

پایه:    دوم

اهداف یادگیری

)دانش و/یا مهارت        های کلیدی که انتظار می رود دانش        آموزان در طول این درس کسب        کنند(:

دانش        آموزان به یادگیری دربارۀ بدن خود ادامه می        دهند. آنها خواهند توانست ارتباط بین ضربان قلب و تنفس را با نبض خود درک 

کرد. کنند. آنها از عملیات جمع، ضرب و تقسیم، برای مقایسۀ تغییرات ایجادشده در ضربان قلب استفاده خواهند 

ساختار درس:

وسایل موردنیازمراحل )شامل مراحل الزم برای ارزشیابی )در صورت وجود((زمان

فراهم . 201 دقیقه بدن مان  برای  اسکلت  که  حفاظتی  کردن  تصویر  برای 
با  را  ریه هایتان  و  خمیر  با  را  مغزتان  شیشه،  با  را  قلب تان  می کند، 
کنید. می        توانید  کیسۀ نایلونی پر از آب یا هوا مدل سازی  بادکنک یا 
کنید یا اینکه آن را درون یک  کوچک را رنگ  یک شیء شیشه        ای 
کنید،  کاغذ قرمز بپیچید تا شبیه قلب شود، با خمیر یک مغز درست 

کنند. کنید تا نقش ریه        ها را بازی  کیسۀ پالستیکی را باد  دو 

گوی  برای هر دانش        آموز: خمیربازی، 
کوچک یا تیله، دو بادکنک،  شیشه        ای 

کاغذ قرمز

کیسۀ پالستیکی چقدر ظریف . 52 دقیقه با درنظرگرفتن اینکه شیشه، خمیر و 
اندام ها  این  از  که چطور می توان  کنید  فکر  این  به  و شکننده اند، 
کرد؟ برای این کار، شما باید ساختار حفاظتی استخوان        ها  محافظت 
که نقش جمجمه را  کاله ایمنی  کنید؛ مثاًل از طریق یک  را طراحی 
که نقش قفسۀ  در حفاظت از مغز ایفا می        کند یا یک جعبه یا بطری 

سینه را در حفاظت از قلب و ریه        ها بازی می        کند.

جعبه
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گرفت که می        توان برای برخی دانش        آموزان خاص در نظر  مالحظاتی 

کالس به اسم نور، دچار مشکالت حرکتی است و برای تکمیل پروژۀ هنری خود برای ساخت بدن  یکی از دانش آموز 

کافی ندارند.  کمک بیشتری ازطرف من نیاز دارد. ده دانش        آموز دیگر هم هنوز  در محاسبۀ درصدها مهارت  انسان، به 

کار شوند، مراحل انجام محاسبات خواسته شده را  بر این اساس، قبل از آنکه دانش        آموزان به شکل فردی مشغول انجام 

کمک شود. کار نیاز دارند  که به مرور دوبارۀ روند  کسانی  کالس نشان خواهم داد تا به  کل  در یک مثال به 

وسایل موردنیازمراحل )شامل مراحل الزم برای ارزشیابی )در صورت وجود((زمان

از . 103 دقیقه چگونه  اسکلت  که  دهید  نشان  شکل  رسم  یا  متن  نوشتن  با 
که محافظ  اندام        های مختلف محافظت می        کند؛ ازجمله جمجمه 
قفسۀ  می        کند-  حفاظت  نخاع  از  که  فقرات  ستون  است-  مغز 
می        کنند. محافظت  قلب  و  ریه        ها  از  که  جناغ  و  فقرات  ستون  سینه، 

کاغذ و قلم/ماژیک

کنید. چشمانتان را ببندید و تعداد . 54 دقیقه تنفس: اول به تنفس خود توجه 
تنفستان را در یک دقیقه بشمارید. به حرکات برآمدن و پایین رفتن 

کنید. کف دست ها روی آنها توجه  گذاشتن  شکم و سینه تان، با 

نبض: انگشت شست خود را روی مچ دست بگذارید تا نبضتان را . 55 دقیقه
کنید. تعداد نبضتان را در یک دقیقه بشمارید. احساس 

حال چند حرکت ورزشی انجام دهید و بعد از 50 بار پریدن درجا، . 56 دقیقه
کنید. کنش بدن خود دقت  به وا

کنش بدن خود در تجربه فشار استرس یا هنگام ورزش . 57 دقیقه کنون به وا ا
کنید؛ مثاًل تنفس، سرعت نبض، تعریق و غیره. کردن فکر 

فعالیت مکمل برای تقویت سواد ریاضی:15 دقیقه
یک . 8 و  استراحت  حال  در  دقیقه  یک  طول  در  را  تنفس تان  تعداد 

از ورزش، 55  گر قبل  ا با هم مقایسه نمایید.  از ورزش  دقیقه بعد 
نفس در دقیقه می        کشید و بعدازآن 80 نفس در دقیقه، قبل و بعد 
کشیده        اید؟ تعداد نفس        ها در پیش و  از ورزش چند نفس در ثانیه 

پس از ورزش چند درصد تفاوت دارد؟
از ورزش مقایسه . 9 را در زمان استراحت و پس  تعداد ضربان نبض 

را  خود  ثانیه  بر  نبض  ضربان  تعداد  ورزش،  از  پس  و  پیش  کنید. 
کنید. محاسبه  را  نبض  ضربان  تفاوت  درصد  نمایید.  محاسبه 

کنید، . 10 تعداد جهش        های خود را در دقیقه و سپس در ثانیه محاسبه 
گر در هر دقیقه می        توانید 50 جهش انجام دهید، چه تعداد  یعنی ا

در هر ثانیه انجام می        دهید؟

کاغذ قلم و 
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از طراحی یادگیری پروژه        محور هراس نداشته باشید. در اینجا قالب        های الزم برای طراحی، با مثال        هایی باکیفیت به شما ارائه 

برای  یادگیرنده  محور  رویکرد  یک   
ً
صرفا پروژه        محور  یادگیری  کنید!  پیاده  را  آن  ساده ای  حد  در  می        توانید  شما  ولی  می        شود؛ 

تدریس ا        ست که می        تواند دانش        آموزان را چه در کالس و چه در خانه بیشتر درگیر بکند و به آنها انگیزه بدهد. برای پروژه        ها، 

ح درس روزانه و برنامه درسی داشته باشد. همچنین  فقط کافی         است هدف یادگیری مشخص باشد و ارتباطی معنادار با طر

باید شامل فعالیت        هایی قابل اجرا برای همۀ دانش آموزان در مهلت مشخص باشد و خود شما هم باید وقت کافی را برای 

ارزشیابی نتایج کارهای آنها و دادن بازخورد الزم داشته باشید.

نکاتی برای ارتقای روش تدریس1

رسمیت . 1 به  را  دانسته ها  این  دهید.  فرا  گوش  آنها  پاسخ های  به  و  بپرسید  دانش        آموزان  پیش دانسته های  مورد  در 

کنید. سوار  آن  بر  را  جدید  دانش   و  بشناسید 

با بهره        گیری از تکنیک های ارزشیابی         تکوینی )بخش 3-1-3(، دانش آموزان را با بدفهمی های رایج مواجه کنید. همچنین . 2

بحث  به  می گیرند،  یادگیری  مدرسه  در  که  مفاهیم/مضامین/موضوعاتی  به  رانسبت  ج ازانتظارشان  خار واکنش های 

گذارید.

ح کنید.. 3 به جای آنکه توضیحات حفظ کردنی بدهید، پرسش        هایی نیازمنِد سنتز و تلفیق دانسته ها مطر

در زمان حضور در کالس، از فرصت        های موجود برای تعامل استفاده کنید.. 4

ح موضوعات درسی، ارتباط و اتصال بین موضوعات درسی مختلف، چه در محتوای یک درس و چه بین درس های . 5 در طر

مختلف را نشان دهید.

دانش        آموزان را ترغیب کنید تا به ارائه پاسخ های ساده صرف بسنده نکنند و برای هر پاسخ استداللشان را هم توضیح . 6

دهند.

در زمان کالس حضوری، تکالیف یادگیری مشارکتی به دانش آموزان بدهید.. 7

از مشکالت نگریزید و با آنها رویارو شوید.. 8

تا . 9 بزنند  حرف  خانه،  در  هم  و  درس  کالس  در  هم  موردبحث،  درسی  موضوع  دربارۀ  کنید  تشویق  را  دانش        آموزان 

دهند. رشد  خود  در  را  درس  این  ارتباطی  مهارت        های 

یادگیری حضوری را با یادگیری در خانه ترکیب کنید و در صورت امکان، از منابع مکمل یا فناوری هم در کنارش استفاده . 10

کنید.

Bennett, R. E., Cizek, G. J., & Andrade, H. L. )2019(. Handbook of Formative Assessment in the Disciplines Milton, UK: Taylor & Francis Group    1 برگرفته از

فعالیت های پیشنهادی

ح  آموزش ریاضی و مالی برای سنین 11-14 )به زبان عربی( در لینک زیر مراجعه کنید تا مثال کاملی از یک طر ح پروژۀ  می        توانید به طر

https://resources.educationaboveall.org/ar/resources/ages-11-14 ببینید:  را  پروژه محور  یادگیری 

ح  ح درس نویسی پیشنهادشده، و با توجه به نیازها و مضامین موجود در کالس تان، یک طر با استفاده از قالب طراحی پروژه و قالب طر

یادگیری پروژه        محور برای یک فصل از محتوای ترم بعد طراحی کنید.

در پیوست ببینید

قالب طراحی پروژه
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فت یادگیری دانش آموزان در تمامی مفاد آموزشی دشوار است؛ بنابراین، به جبران 	 
ُ
پس از بازگشایی مدارس، جبران ا

آن است که در  مهم ترین دانش و مهارت        هایی که محقق نشده اند یا فراموش شده اند، اولویت دهید. موضوع مهم 

 به بخشی از  برنامه درسی که در بودجه بندی ساالنه برای این زمان از 
ً
زمان بازگشت دانش        آموزان به مدرسه، مستقیما

سال مشخص شده، نپرید. 

سواد ریاضی و فارسی احتمااًل برای دانش        آموزانی  که به مدرسه بازمی        گردند، سخت ترین موضوعات درسی محسوب 	 

فت یادگیری دانش آموزان در این مهارت        های اصلی 
ُ
می شوند. الزم است روش تدریستان را به گونه ای تنظیم کنید که ا

و بنیادین، جبران شود.

از آنجا  که احتمااًل مدارس به شکل عادی بازگشایی نخواهند شد، شاید الزم شود روش        های یادگیری حضوری و از راه 	 

: رویکردی ترکیبی برای یاددهی و یادگیری اتخاذ کنید. دور را ترکیب کنید؛ یا به عبارت دیگر

اجرای یک رویکرد یادگیری ترکیبی در زمان بازگشایی مدارس، هم برای رسیدگی به شکاف        های یادگیری دانش آموزان و 	 

هم برای انطباق با اقداماتی نظیر فاصله        گذاری فیزیکی یا تعطیلی دوره        ای مدرسه، مفید خواهد بود.

، باید اطمینان حاصل کنید که محتوا جذاب و 	  از راه دور برای طراحی یادگیری مؤثر ازطریق ترکیب یادگیری حضوری و 

درگیرکننده است، فرصت        های کافی برای تعامل با معلمان و هم        کالسی        ها مهیا شده است، به همۀ دانش آموزان توجه 

شده است و از همۀ آنها پشتیبانی می شود.

، ابزاری مفید برای جذب و درگیرکردن دانش        آموزان است. برای استفاده از پروژه، فقط کافی ا        ست 	  یادگیری پروژه        محور

ح درس روزانه تان برقرار کنید، تکالیف یادگیری با  هدف یادگیری مشخصی داشته باشید، ارتباط کافی بین پروژه با طر

مهلت مشخص طراحی کنید، و برای ارزشیابی کارشان زمان کافی داشته باشید.

نکاتی برای به خاطرسپردن

خرده پودمان 3-3. ایجاد محیط یادگیری حمایتگر

3-3-1. محفل        های یادگیری معلمان1: نمونه ای از پشتیبانی همکاران از یکدیگر
اهداف

در انتهای این بخش خواهید توانست:

چگونه یک محفل یادگیری راه        اندازی کنید.. 1

بعنوان یک معلم، مزایای برخورداری از پشتیبانی همکاران تان را توصیف کنید.. 2

1  ترجمه عبارت  )Teacher Learning Circles )TLC است، که در فارسی به آن حلقۀ یادگیری معلم هم می گویند.

شناسایی عناصر کلیدی محیط یادگیری که می        تواند به معلمان و دانش        آموزان کمک کند تا در زمان بازگشت به مدرسه، به موفقیت 

از  دانش        آموز  یادگیری  راهبردهای  و   ، والدین/سرپرستان  مشارکت  نقش  همکارانشان،  از  معلمان  پشتیبانی  ازجمله  یابند؛  دست 

. دانش        آموز
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فت یادگیری در دانش آموزان به دلیل تعطیلی مدارس، یکی از چالش های مشترک معلمان سراسر جهان است؛ پس شما 
ُ
ا

دراین باره تنها نیستید و هیچ تقصیری متوجه شما نیست.

محفل یادگیری معلمان چیست؟

باهم . 1 آموزشی  ترم  یک  دست کم  مدت  به  می        شوند  متعهد  که  معلمان اند  از  کوچک  گروه        هایی  معلمان،  محفل        های 

باشند. غیررسمی  می        توانند  محافل  این  کنند.  همکاری 

در این گروه        ها، معلمان به پرسش        ها، دغدغه        ها و چالش        های تدریس شان و چالش رسیدگی به نیازهای دانش        آموزان شان . 2

می        پردازند.

این محافل می        توانند میان        رشته        ای و یا متمرکز بر یک حوزه درسی خاص باشند.. 3

این محفل های یادگیری، درواقع کارگروه        هایی هستند که در آنها همکاران ایده        هایی . 4

مشکالت  برای  می        گذارند،  اشتراک  به  و  می کنند  خلق  تدریس  با  رابطه  در  جدید 

راه        حل        هایی ارائه می        دهند و توصیه        های الزم را به یکدیگر پیشنهاد می        کنند.

در مواجهه با شرایط شیوع کووید-19 و با توجه به چالش        های نظام آموزشی به دلیل 

آنها اشاره شد،  فت یادگیری دانش آموزان و دیگر مسائلی که در این پودمان به 
ُ
ا

معلمان با تشکیل محفل        های یادگیری می        توانند از مزایای زیادی بهره مند شوند.

چرا محفل         یادگیری معلمان را ایجاد کنیم؟

/به دیگر معلمان و  محفل یادگیری معلمان، به معلم فرصتی برای دریافت/ارائه پشتیبانی از

همکارانش می دهد. احتماال معلمان در شرایط کنونی، با چالش        های سالمت روان و اضطراب زیادی روبه رو باشند، که این 

محافل می تواند در کاهش آن کمک کند. همچنین تشکیل محافل یادگیری معلمان می        تواند برای ایجاد آمادگی برای 

رویارویی با چالش        های یادگیری ناشی از تعطیلی احتمالی دوبارۀ مدارس، مفید باشد.

فرصت تأمل و بازاندیشی

شما به چه روش        هایی با دیگر معلمان همکاری می        کنید؟ آیا همین حاال از حمایت یک معلم همکار یا یک کمک معلم در کالس تان 

برخوردارید؟ یا از راهنمایی یک معلم باتجربه در نقش مربی، برخوردارید؟ یا هیچ گروهی برای همکاری بین معلمین پایه دارید تا به طور 

منظم برای پشتیبانی از هم جلسه تشکیل دهید؟

محتوای یادگیری
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راهنمای تشکیل و ادارۀ محافل یادگیری معلمان1

ایجاد محافل یادگیری درگیرکننده برای معلمان

تمامی اعضا باید روی یک مضمون اصلی برای گروه توافق داشته باشند )مثال تدریس در کالس        های پرجمعیت، کارپوشه . 5

، طراحی تکالیف نوشتنی باکیفیت(. معلمی، یادگیری مسئله محور

داشتن هدفی روشن و تبیین شده برای محفل، شامل یک خروجی نهایی مکتوب، و نیز تعیین هدفی مشخص برای هر . 6

جلسه، مهم  است.

تقسیم مسئولیت و محول کردن وظایفی مشخص به هریک از اعضا )همچون تدارکات، مسئوِل جایابی منابع الزم، مدیر . 7

آن،  جلسه و مسئول ثبت صورت جلسه(، حس تعلق نسبت به محفل یادگیری و مسئولیت جمعی نسبت به عملکرد 

می کند. ایجاد 

ح در نشست پیشین محفل یادگیری معلمان را در نشست بعدی مرور کنید. اگر انجام کارهایی مصوب شده . 8 مباحث مطر

بوده است، به همدیگر مسئولیت پذیری و پاسخگویی نسبت به انجام آنها را یادآوری کنید.

همۀ معلمان را به بازگویی چالش        های کالس درس خود در فاصلۀ بین دو نشست، ترغیب کنید.. 9

فعال . 10 گوش        دادن  با  را  حمایتگرانه  ارتباطی  برقراری  مهارت  می        کند،  ح  مطر را  خود  چالش        های  معلمان،  از  هریک  وقتی 

برایشان  از چه نظر  این تجربه  که  بپرسید  و  فرا دهید  گوش  به دقت   
ً
کنید. حتما کردن، تمرین  ، بدون قضاوت  به یکدیگر

است. بوده  چالش        انگیز 

پس  از آنکه هر معلم صحبتش را تمام کرد، بپرسید که آیا به شنیدن پیشنهاد های دیگر معلمان برای رویارویی با چالش . 11

ح راهبردهای پیشنهادی دیگران  برای غلبه بر آن چالش  . اگر پاسخ آری بود، آنگاه فرصتی برای طر موردنظر مایل است یا خیر

ایجاد کنید.

همه را تشویق کنید تا مثال        ها و مصداق های مشخص ارائه کنند و کلی گویی نکنند.. 12

خ داده، . 13 ،  که در فاصله زمانی بین دو نشست در کالس درس شان ر از هر نفر بخواهید مثالی را از یک موقعیت موفقیت آمیز

به اشتراک گذارد.

از هریک از معلمان بخواهید اهدافی را برای نشست بعدی تعیین کند و آنها را در برگۀ پیگیری اهداف بنویسد.. 14

INEE. )2018(. Peer Coaching for Teachers in Crisis Contexts: Toolkit Level 1. New York, NY: INEE. https://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/  1  برگرفته از
 TiCC_Peer_Coaching_Pack_-_Toolkit_Level_1.pdf

فعالیت های پیشنهادی

در ادامه، دو پیشنهاد  برای بحث در جلسات نخستین از نشست        های محفل یادگیری معلمان ارائه شده است:

با تشکیل گروه        های مجازی با دیگر معلمان مدرسه، در همکاری با یکدیگر فهرستی جمعی از چالش        هایی که در زمان بازگشایی . 1

که در بخش        های قبلی همین پودمان اشاره شد، مانند جبران  کنید )برای نمونه، چالش هایی  آنها روبه رویید، تهیه  با  مدرسه 

، به چه راهبردهایی را برای کاهش اثر این مشکالت رسیدید؟ فت یادگیری و شناسایی نیازهای دانش        آموزان(. در بحث با یکدیگر
ُ
ا

 )1

 )2

 )3
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، به خرده پودمان 3-2 مراجعه کنید. نکته: می        توانید برای ایده        های بیشتر

ح شده طراحی کنند و آن را در اختیار دیگر اعضای محفل قرار دهند. در گروه های دو نفره،  ، نمونه ای را برای هریک از راهبردهای مطر

درخت . 2  ،)1-1-3 بخش  در  انجام شده  بازاندیشی  و  تأمل  فعالیت  )براساس  معلمان  یادگیری  محفل  اعضای  دیگر  به اتفاق 

مشکالت زیر را کامل کنید. در تنۀ درخت، مشکل »عدم بازگشت دانش        آموزان به مدرسه پس از همه        گیری کووید-19« را دارید. 

ع می        شوند و در شاخه        ها، چند راه        حل را بنویسید که برای بازگشت  در ریشۀ درخت باید عواملی را بنویسید که باعث این موضو

کرده        اید. پیدا  دانش        آموزان 

دانش        آموزان  از  حمایت  برای  موفق  راهبردهای  کاربست  خصوص  در  را  شخصی تان  تجارب  کردید،  پیدا  جمعی  راه        حل  چند  وقتی 

بگذارید. بحث  به  محفل  اعضای  دیگر  با   ، آسیب        پذیر

عدم بازگشت 
دانش        آموزان به 

مدرسه
پس از پایان 

همه        گیری 
کووید-19

 )1

 )2

)3
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3-3-2.  شیوۀ تعامل با والدین/سرپرستان و به مشارکت طلبیدن آن ها
اهداف

در انتهای این بخش خواهید توانست:

راهبردهایی را برای شناسایی فعاالنه و دسترسی به دانش        آموزان در معرض ترک تحصیل، به منظور تسهیل بازگشت و استمرار . 1

حضورشان در مدرسه، تدوین کنید.

راه        هایی را برای تعامل مؤثر با اولیا و به مشارکت طلبیدن آن ها در یادگیری از راه دور دانش آموزان، مشخص کنید.. 2

فرصت تأمل و بازاندیشی

طی یک سال تحصیلی عادی، شما هر چند وقت یک بار و به چه روشی، با والدین دانش        آموزانتان تعامل می        کنید؟ در زمان تعطیلی 

با والدین/سرپرستان تماس داشته باشید؟ چگونه؟ مدارس چقدر توانسته        اید 

محتوای یادگیری

والدین/سرپرستان  پشتیبانی  با  تنها  که  شد  زده  دور  راه  از  یادگیری  فعالیت        های  دربارۀ  زیادی  مثال        های  قبل،  بخش        های  در 

اثربخش خواهند بود. تعامل با والدین/ سرپرستان و مشارکت آنها، هم برای بازگرداندن شاگردان به کالس درس و هم برای 

کمک به آنها برای جبران کارهای جامانده ازطریق اقدامات جبرانی و تکلیف یادگیری در خانه، از اهمیتی بسزا برخوردار است. این 

، کودکانی  ، برای کودکان آسیب        پذیر حتی مهم        تر هم می        شود، مثل کودکان پناهنده، کودکان دارای معلولیت، کودکان مهاجر امر

که در فاصله ای دور از مدرسه زندگی می        کنند و آنهایی که براثر همه        گیری، آسیب های بیشتری دیده        اند.

بازگشت  تشویق  برای  مؤثر  روشی  می        تواند  والدین/سرپرستان  به   ) دیگر ارتباطی  روش  هر  با  )یا  یادآوری  پیامک  چند  ارسال 

دانش آموزان به مدرسه باشد. در ادامه،  سه موضوع برای پیام        هایی که می        توانید پیش از بازگشایی مدارس بفرستید، ارائه شده 

است:

پیام خوشامدگویی: نام دانش        آموز را ذکر کنید و بگویید که در انتظار دیدنش هستید. تاریخ ثبت        نام و بازگشایی مدرسه . 1

را هم بگویید.

پیام        های ایمنی: برای دانش        آموزان و والدین/سرپرستان آنها رویه        های ادارۀ ایمن مدرسه را توضیح دهید و جنبه های ایمن . 2

ح نمایید. )و هم چنین ریسک های( فرآیند بازگشت به مدرسه را مطر

نکته: این کار ممکن است مستلزم ارسال بیش از یک پیام باشد. در این زمینه، از دستورالعمل        های مدرسۀ خود، وزارت 

آموزش وپرورش و وزارت بهداشت کشورتان پیروی کنید.

پیام اطمینان        بخش: به دانش        آموزان و والدین/سرپرستان آنها روحیه بدهید و بگویید اگر حس می        کنند از فرایند یادگیری . 3

عقب افتاده        اند، باید بدانند که تنها نیستند و تمامی معلمان و دانش        آموزان به آنها کمک خواهند کرد تا موفق شوند.

عالوه بر موارد باال، برقراری ارتباط با والدین/سرپرستان دانش        آموزان در مقطع ابتدایی بسیار مهم است. این کار باید با صداقت 

و همدلی انجام شود. در تعامل با والدین، می        توانید بگویید:

دانش        آموزان در مدرسه یادگیری بهتری دارند   تا در خانه؛	 

بازگشت دانش        آموزان به مدرسه، ایمن است )مدرسه اقدامات بهداشتی و ایمنی الزم را اجرا کرده است و پروتکلی معتبر 	 

را پیاده کرده است(؛

پودمان 3.  بازگشت به یادگیری114



اگر بچه        ها به مدرسه بازگردند، بازگشت به سر کار هم برای والدین/سرپرستان آسان        تر می        شود؛	 

فت 	 
ُ
کماکان به پشتیبانی شما در انجام تکالیف یادگیری در خانه توسط دانش آموزان، نیاز داریم تا اطمینان حاصل کنیم که ا

یادگیری در کودکانتان جبران می شود.

نکات کلی
مشارکت والدین/سرپرستان/خانواده1

منظم . 1 به طور  دانش آموزان،  یادگیری  دربارۀ  تعامل:  و  ارتباط  برقراری 

با  مرتب  به طور  تا  کنید  تشویق  را  والدین  باشید.  ارتباط  در  والدین  با 

از  شناختی  اگر  حتی  کنند،  صحبت  یادگیری شان  دربارۀ  کودکانشان 

ندارند. درسی  موضوعات 

از . 2 حمایت  برای  تا  کنید  ترغیب  را  خانواده  اعضای  شدن:  داوطلب 

دانش آموزان خانواده خود، همسایه        ها و مدرسه داوطلب شوند )البته 

با پیروی از قواعد فاصله        گذاری فیزیکی، ایمنی و بهداشت(. داوطلبان 

دانش        آموزان  با  کنند،  کمک  آموزشی  وسایل  توزیع  به  باشند،  یادگیری  گروه        های  میزبان  فاصله        گذاری،  حفظ  با  می        توانند 

بدهند. معلمان  به  را  الزم  بازخورد  و  کنند  گفتگو  یادگیری شان  دربارۀ 

محیط خانه: والدین را تشویق کنید تا در حد امکان، محیطی را در خانه ایجاد کنند که حامی روند یادگیری دانش        آموزان . 3

باشد. این تالش می        تواند شامل ایجاد برنامه        هایی منظم باشد تا فعالیت های یادگیری، حتی در زمان تعطیلی مدرسه، در 

زمان ثابتی انجام شوند. همچنین فراهم کردن مکانی ساکت و پرنور برای مطالعه، اطمینان از استراحت کافی دانش        آموزان 

بین فعالیت های یادگیری، و ایجاد مشوق        های الزم برای آنان، به یادگیری آن ها کمک می کند.

مدیریت مدرسه: والدین/سرپرستان را تشویق کنید تا حتی در زمان همه        گیری، در جلسات انجمن         اولیا و مربیان و هیئت . 4

امنای مدرسه شرکت کنند تا همسویی خط        مشی        های انتخابی با پاسخ گویی به نیازهای دانش        آموزان تضمین شود.

مشارکت والدین در مدیریت مدرسه: برای مثال از طریق انجمن         اولیا و مربیان )البته اگر بشود نشست        های ایمنی برگزار . 5

کرد( می توان به نابرابری        های موجود در مدرسه رسیدگی کرد.

Reem. )2016(. Teachers’ strategies for using technology to enhance parent engagement. University of Delaware )Dissertation(  1 برگرفته از

هم   2-3-2 خرده پودمان  به  می        توانید 
که دربارۀ  کنید و از نکات مفیدی  مراجعه 
استفاده  شده،  ارائه  مؤثر  ارتباط  برقراری 

کنید.

فعالیت های پیشنهادی

با بعضی والدین/سرپرستان دانش آموزان که در انجمن اولیا و مربیان و یا در هیئت امنای مدرسه فعالیت دارند، حتی اگر شده تلفنی 

صحبت کنید و از آنها بپرسید که کدام راهبرد بازگشت به مدرسه در گذشته اثربخش بوده است. همچنین دراین باره گفتگو کنید که 

برای تضمین بازگشت همۀ دانش آموزان به مدرسه چه کمکی از دست آنها برمی آید. یادداشت هایتان را اینجا ثبت کنید:

آنها بپرسید که پس از بازگشت به مدرسه به چه نوع حمایت هایی نیاز  آنها صحبت کنید و از  با دانش        آموزان و والدین/سرپرستان 

دارند. می        توانید از این اطالعات در پر کردن جدول نیازسنجی دانش        آموزان، که در فعالیت 3-1-1 پیشنهاد شد، استفاده کنید.
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3-3-3.  یادگیری مشارکتی دانش        آموزان

اهداف

در انتهای این بخش خواهید توانست:

انواع مختلف پشتیبانی  دانش        آموزان از یادگیری یکدیگر را بشناسید.. 1

راهبردهای یادگیری دانش        آموز از دانش        آموز را به کار ببندید.. 2

فرصت تأمل و بازاندیشی

نکته: در رابطه با تمامی راهبردهای یادگیری که ادامه معرفی شده ، اطمینان حاصل کنید که از رویه        های اجرایی ایمن استفاده 

نمایید. برای جزئیات بیشتر در مورد ایمنی و بهداشت، به پودمان 1 مراجعه کنید.

دانش        آموزان خود را هر چند وقت یک بار به منظور یادگیری با همدیگر و انجام کار مشترک، گروه        بندی می        کنید؟ تابه حال چه راهبردهایی 

، پیاده کرده        اید؟ را برای یادگیری دانش        آموز از دانش        آموز

محتوای یادگیری

روند  خصوص  در  دانش        آموزان  دارد.  وجود  دانش        آموز  از  دانش        آموز  یادگیری  فرصت        های  فراهم سازی  در  فراوانی  مزایای 

یادگیری خود، بیشتر مایلند از همدیگر سؤال         کنند تا از معلمشان. چون آنها در سطح همدیگر و با زبان هم حرف می        زنند، 

در اغلب موارد راه        هایی را برای توضیح سهل تر مسئله و درک سریع تر آن می        یابند. تعامل مستقیم دانش        آموزان با هم، مروج 

مشارکت و یادگیری فعاالنه        تر نیز است.

گاهی داشته باشید. به ایده        هایی  آ از دینامیک روابط بین دانش        آموزان  کار نگه دارید و  را در جریان  شما باید همواره خود 

مراجعه کنید که در پودمان 2 معرفی شدند تا براساس آنها قواعد کالسی را به کمک دانش        آموزان تدوین         نمایید. به همین 

ترتیب، برای انجام کار جمعی هم قواعد کالسی وضع کنید تا از ایجاد تعامالت منفی و حتی گاهی خشن بین آنها، جلوگیری 

کنید؛ چون چنین تعامالتی می تواند مانع یادگیری بعضی از دانش آموزان شود. این قواعد می        توانند شامل موارد زیر باشند: 

با رعایت احترام با هم رفتار کنید، به حرف هم گوش فرا دهید، به همۀ دانش        آموزان گروه اجازه دهید در روند خلق ایده و 

یا تصمیم        گیری مشارکت داشته باشند، از زبانی مثبت ولو برای اظهار مخالفت استفاده کنید، روی انجام تکالیف یادگیری 
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کالسی خود تمرکز کنید. آیا موارد دیگری هم به ذهن شما می رسد ؟

همۀ دانش        آموزان نقاط قوت و ضعفی دارند. در لیست کالسی دانش        آموزان خود که در بخش 3-1-1 تهیه کردید، می        توانید 

یا قادر به  نیاز دارند  کدام حوزه ها به حمایت بیشتری  تا بدانید در  آنها بنویسید  یادداشت        هایی دربارۀ نقاط قدرت و ضعف 

حمایت دیگران هستند. اظهارنظر دربارۀ نقاط قوت و ضعف دانش        آموزان جدید را می        توانید با کمک معلم پیشین آنها انجام 

دهید. اگر نتوانستید این کار را پیش از بازگشایی مدرسه انجام دهید، در هفته        های آغازین انجامش دهید. سپس می        توانید 

با چینش هدفمند جای دانش آموزان برای کارهای دونفره یا 

گروهی، فرصتی برای آنها فراهم کنید تا از دانش آموزانی که در 

که  دانش        آموزی  بیاموزند.  هستند،  آن ها  از  قوی تر  زمینه ای 

در آن زمینه قوی        تر است نیز با توضیح مطالب برای دیگران، 

یادگیری خود را تقویت می        کند.

: مثال        هایی از راهبردهای یادگیری دانش        آموز از دانش        آموز

نحوی . 1 به  کالس،  در  گروهی  فعالیت        های  انجام  برای 

بگیرند. قرار  گروه  یک  در  کارگروهی،  موضوع  در  مختلف  مهارت  و  دانش  سطوح  با  دانش        آموزانی  که  کنید  گروه بندی 

به هم . 2 و  کنند  بررسی  را به شکلی سازنده  کارهای همدیگر  تا  کنید  برای دانش        آموزان مهیا  را  فرصت        های ساختارمندی 

دهند. بازخورد 

از دانش        آموزان بخواهید در طول سال تحصیلی، در موضوعات و عناوین درسی مختلف به عنوان مربی داوطلب شوند . 3

و در این نقش، به یادگیری بقیه کمک کنند. تشویقشان کنید تا هریک دست        کم یک عنوان درسی را انتخاب کنند که 

می        توانند در آن به دیگران کمک نمایند.

انجام . 4 و  خانه  در  یادگیری  تکالیف  انجام  برای  آنها  از  تا  کنید  تشویق  دارند  بزرگ تر  خواهر  یا  برادر  که  را  دانش        آموزانی 

بخواهند. کمک  دور  راه  از  یادگیری  فعالیت های 

مفهوم یادگیری مشارکتی را به آنها معرفی کنید.. 5

همان گونه که از عبارت »یادگیری مشارکتی« برمی        آید، در این رویکرد دانش        آموزان در یادگیری به همدیگر کمک می        کنند، ایده        ها 

و منابع را با یکدیگر به اشتراک می گذارند و با همیاری هم تصمیم می        گیرند که چه درسی را چگونه بخوانند. معلم دستورالعمل 

مشخصی را دیکته نمی کند، بلکه به دانش        آموزان اجازه می        دهد در خصوص محتوا و اهداف فعالیت یادگیری خود، درجاتی 

که برمبنای رفتارهای  نکتۀ احتیاطی: بسیار مهم است 
پیشین یا ارزشیابی        های منفی ازطرف دیگران، به هیچ 
هر  عملکرد  درباره  خودتان  نزنید.  انگ  دانش        آموزی 
دانش        آموز تصمیم بگیرید؛ در حالی که از نقاط ضعف و 
گاه هستید. قوت شناخته شده وی ازنظر تحصیلی هم آ
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فعالیت های پیشنهادی

می تواند  تدریس  روش        ها/راهبردهای  و  درسی  موضوعات  چه  برای   ، -دانش آموز -از دانش آموز یادگیری  که  بنویسید   ، زیر جدول  در 

باشد؟ اثربخش 

تبدیل می شوند.  کسب دانش  فرآیند  در  به شرکت        کنندگانی فعال  باشند. بدین ترتیب دانش آموزان  انتخاب داشته  از حق 

مصداق این امر را می توان در کاربست راهبردهایی مثل یادگیری پروژه        محور و تشکیل گروه های دانش آموزی برای غنی سازی 

یادگیری1 بر اساس عالیق دانش آموزان، مشاهده کرد )بخش 3-2-2-2 را ببینید(.

Enrichment clusters  1

ع درسی روش/راهبرد تدریسموضو

-1 -1

دانش        آموزان  به  می        توانید  مثاًل  دید؛  دانش        آموزی  انجمن های  یا  باشگاه        ها  در  می        توان  را  مشارکتی  یادگیری  از  دیگری  شکل 

آنها  کمک کنید تا گروه        های کوچکی را تشکیل دهند و در طول یک دورۀ زمانی، جلسات/نشست های منظم داشته باشند. 

را ثبت کند و  می        توانند برای ساختار مدیریتی گروه خود رأی        گیری کنند )چه کسی رئیس گروه باشد، چه کسی صورت        جلسه 

غیره(. در ضمن آنها می        توانند برای هدف باشگاه/انجمن خود هم رأی بگیرند. می        توانید یک مضمون کلی مثل آموزش مالی 

، به عنوان هدف به آنها معرفی کنید. آنگاه با هدایت کلی شما، دانش آموزان می        توانند هدفی را برای دستیابی  و یا ایجاد تغییر

مشخص کنند یا اینکه  مشکلی را تعیین کنند که می خواهند راه حلش را بیابند و آنگاه باهم راه        حل پیشنهادی شان را پیاده 

نمایند.
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ع درسی روش/راهبرد تدریسموضو

-2-2

-3-3

-4-4

-5-5

وقتی مدارس باز شوند، انتظارات زیادی از معلمان می        رود تا جبران عقب افتادگی های دانش آموزان و ازسرگیری آموزش 	 

آنها را تضمین کنند. ایجاد محافل یادگیری معلمان می        تواند راهی خوب برای حمایت از همدیگر باشد. این محفل        ها 

همچنین می        توانند برای رسیدگی به چالش        های یادگیری دانش آموزان در صورت تعطیلی مجدد مدارس به کار آیند.

بازگشایی ایمن و مؤثر مدارس، فقط در صورت حمایت والدین یا سرپرستان از دانش        آموزان مقدور است. تعامل مؤثر 	 

با والدین و مشارکت دادنشان، هم برای تضمین بازگشت بچه        ها به مدرسه و کالس درس و هم برای کمک به جبران 

اهمیتی  از  جبرانی،  فعالیت        های  و  خانه  در  یادگیری  تکالیف  انجام  ازطریق  دانش آموزان  در  محقق نشده  یادگیری های 

بسزا برخوردار است. این موضوع، برای کودکان آسیب        پذیر حتی مهم        تر است.

در 	  کودکان  مجدد  مشارکت  و  عقب        افتادگی        ها  جبران  برای  می        توانند  دانش        آموز  از  دانش        آموز  یادگیری  فرصت        های 

روند  خصوص  در  دانش        آموزان  که  است  مفید  دلیل  این  به  یادگیری  رویکرد  این  باشند.  مؤثر  مدرسه،  فعالیت        های 

در  می        زنند،  حرف  همدیگر  سطح  در  آنها  چون  معلمشان.  از  تا  سؤال         کنند  همدیگر  از  مایلند  بیشتر  خود،  یادگیری 

از  از این طریق بفهمند. یادگیری دانش        آموز  اغلب موارد سریع تر می توانند موضوعی را برای همدیگر توضیح دهند و 

می        کند. ترویج  را  فعاالنه        تر  مشارکت  همچنین  دانش        آموز 

نکاتی برای به خاطرسپردن
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آزمون
با . 1 فقط  ترکیبی،  یادگیری  برای  روش  بهترین  یا  و  مدارس  تعطیلی  زمان  در  دور  راه  از  یادگیری  روش  بهترین  غلط:  یا  درست 

است. پیاده سازی  قابل  دیجیتالی  یادگیری  پلتفرم های  کاربست 

فت یادگیری . 2
ُ
خ داده در دانش آموزان به علت تعطیلی مدارس به دلیل همه گیری را نمی        توان با ا فت یادگیری ر

ُ
درست یا غلط: ا

ناشی از تعطیالت عادی مدارس مقایسه کرد.

چه نوعی از ارزشیابی، برای شناسایی شکاف        های یادگیری در دانش        آموزان توصیه می شود؟. 3

اجرا . 4 هفته  چند  یا  روز  چند  طول  در  مختلف،  روزانه  فعالیت  و  درس  ح  طر چندین   ، پروژه  محور یادگیری  در  غلط:  یا  درست 

شود. تکمیل  یادگیری  تا  می شوند، 

کدام یک از اقدامات زیر باعث نمی        شود در کالس شما اصل فراگیر و همه شمول بودن، بهتر رعایت شود؟. 5

الف( بیش از یک گزینه برای انجام فعالیت        های یادگیری ارائه دهید تا امکان مشارکت همه دانش آموزان در کارهای کالسی 

تضمین شود )نه اینکه فقط یک گزینۀ یادگیری آنالین به دانش آموزان ارائه شود یا فقط زمان بیشتری به بعضی دانش آموزان 

برای انجام تکالیف داده شود(

ب( با همۀ دانش        آموزان، رفتاری برابر داشته باشید، چون همۀ آنها می        توانند بالفاصله به مدرسه بازگردند، به فرآیند یادگیری 

ادامه دهند و سرعت پیشرفت یکسانی هم داشته باشند.

پ( با تمام دانش        آموزان و والدین/سرپرستان آنها تماس بگیرید و آنها را به بازگشت به مدرسه ترغیب کنید، به  خصوص در 

مورد دانش آموزانی که بیشتر در خطر ترک تحصیل هستند.

ت( هر کاری که می        توانید، انجام دهید تا مطمئن شوید که هرگونه خدمات حمایتی موجود برای جبران عقب        افتادگی        های 

آن نیاز دارند دسترس پذیر است. درسی، برای دانش        آموزانی که در زمان بازگشت به مدرسه به 
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پیوست

ح درس قالب پیشنهادی برای طراحی طر

عنوان درس: 

تاریخ: 

مضمون/نام پروژه: 

پایه تحصیلی: 

اهداف یادگیری

)دانش و/یا مهارت        های کلیدی که انتظار می رود دانش        آموزان در طول این درس کسب        کنند(:

وسایل موردنیازمراحل )شامل مراحل الزم برای ارزشیابی )در صورت وجود((زمان

ساختار درس:
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مالحظاتی که می        توان برای برخی دانش        آموزان خاص در نظر گرفت

قالب پیشنهادی برای طراحی پروژه )از بخش 2-2-2-3(

نمابرگ

عنوان پروژه )پایه تحصیلی:                               (

ح مختصر شر

پرسش راهبر

کل زمان موردنیاز

وسایل موردنیاز

اهداف یادگیری

پیش دانسته ها
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راهنمای طراحی درس )در چارچوب پروژه(
)منبع پشتیبان(

چگونه از این منبع استفاده کنیم: در این منبع، راهنمایی        های الزم برای طراحی درس روزانه در تقویم پروژه ارائه شده است. از میان 

است،  الزم  دانش آموزانتان  تمامی  پروژه  پیشرفت  و  موردنظر  یادگیری  اهداف  به  دستیابی  برای  که  را  بخش هایی  شده،  ارائه  آنچه 

کنید. انتخاب 

فعالیتی . 1 یا  درس  هر  از  قبل  را  دانش آموزان  پیش دانسته های  می        شود  چطور  ببینید  دانش آموزان:  پیش دانسته های  بررسی 

و  دست گرمی  فعالیت        های  قبل،  روز  خروج  کارت های  مانند  ابزارها/فعالیت هایی  کاربست  با  )مثال  کرد.  فهرست  و  شناسایی 

غیره(. و  کالسی  بحث  آزمونک،  دانست،  باید  که  چیزهایی  فهرست  مرور  آمادگی، 

آموزشی شما . 2 اهداف یادگیری: این اهداف می        تواند به مهارت        ها یا استانداردهای الزم برای موفقیت اشاره کنند. اگر در منطقۀ 

ج کنید. غ        التحصیلی، مشخص شده است، این قبیل نتایج را هم در نتایج و اهداف یادگیری در چیزی شبیه به نمایه فار

دانش        آموزان . 3 به  اگر  کنید.  مشخص  ضروری اند،  درس  این  یادگیری  برای  که  را  کادمیکی  آ واژه        های  یا  عبارات  کلیدی:  واژگان 

انگلیسی  زبان درس می        دهید، ببینید چه واژگان دیگری ممکن است برای دسترسی آنها به محتوا/مهارت        ها در طول تدریس الزم 

باشند.

ارزشیابی تکوینی: برای هر درس ببینید با کدام راهبرد ارزشیابی بهتر می        توان تحقق اهداف یادگیری را در دانش آموزان سنجید؛ . 4

ح یا  آنها از کلمات/مفاهیم کلیدی باشد، درحالی که یک طر آزمون، بهترین شیوه برای بررسی میزان درک  مثاًل ممکن است یک 

تصویر با توضیحات حاشیه ای می        تواند میزان درکشان را از چگونگی ارتباط کلمات/مفاهیم کلیدی با یکدیگر بهتر نشان     دهد. در 

برخی موارد ارزشیابی شما می        تواند غیررسمی باشد، مثل کارت خروج، یا اینکه رسمی        تر باشد، مثل تهیه یک پیش        نویس اولیه. 

درنهایت، وقتی فعالیت های ارزشیابی تکوینی خود را طراحی می        کنید، افراد متنوعی را بعنوان ارزیاب درنظر بگیرید؛ یعنی بسته به 

گروه سنی دانش آموزان، فرصت        هایی برای خودارزیابی، ارزشیابی همساالن و ارزشیابی توسط معلم مهیا کنید. هرگاه امکان پذیر 

بود، از نظرات همکاران/شرکای بیرونی و بازخوردهای کاربران نهایی محصول تولیدی، برای بهبود و هدایت کار استفاده کنید.

را انتخاب کنید که به . 5 فعالیت        های درسی اصلی: شامل دروس، تمرین        ها، فعالیت        ها و یا تجارب یادگیری         است. روش تدریسی 

دانش        آموزانتان برای دستیابی به اهداف یادگیری موردنظر بیشتر کمک می کند؛ مثاًل روش تدریس مستقیم می        تواند برای معرفی 

رویدادهای محوری جنگ،  بر  کلیدی  بازیگران  آن  تأثیر  برای درک  باشد، درحالی که  بازیگران اصلی در جنگ جهانی دوم مناسب 

، که در آن دانش آموزان به منابع اولیه رجوع کنند، مفیدتر خواهد بود. همین جاست که  یک فعالیت کاوشگری در مورد یک اثر

باید یاددهی و یادگیری درمورد فرهنگ کالسی، مهارت همکاری دانش        آموزان، و یا ابزارها و مهارت        های الزم برای مدیریت پروژه را 

گنجاند، البته متناسب با نیازهای دانش        آموزان یا خروجی های پروژه. لینک        های ارائه شده، مثال        هایی از چنین فعالیت        هایی را در 

خود دارند.

داربست زنی: داربست برای حمایت موقت از دانش آموز به کار می        رود و وقتی نیاز دانش        آموز رفع شد، حذف می        شود. داربست . 6

آید )مثال پرسش        هایی که باید پاسخ شان را دانست(. از  می        تواند برای پشتیبانی از یادگیری محتوا یا پیشرفت روند پروژه به کار 

آن  به  که  دانش        آموزانی  برای  را  مناسب  داربست  که  شوید  مطمئن  تا  کنید  استفاده  دانش آموزان«  پیش دانسته های  »بررسی 

نیازمندند فراهم کرده اید. اطمینان حاصل کنید که دامنه گسترده        ای از نیازها را پوشش داده        اید، مثل مهارت        های سواد عمومی، 
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کادمیک و غیره. آ سطح فهم زبانی، توان پردازش سمعی/بصری، توان الگوسازی، سبک یادگیری مرجح، سطح عملکرد 

تأمل و بازاندیشی: دانش        آموزان به چه نحو دربارۀ فرایند فکر کردن، پردازش کردن و یا یادگیری خود تأمل و بازاندیشی خواهند . 7

کرد؟

رسیدگی به پرسش        هایی که دانش آموزان باید پاسخش رابدانند: در طول این فعالیت درسی، به کدام پرسش        های دانش آموزان . 8

پاسخ داده می        شود، یا اینکه قصد دارید پاسخ بدهید ؟

ابزارها/منابع: ابزارهایی که به دانش        آموزان برای کسب بازخورد در مورد خودشان1 کمک می کند، منابع انسانی مانند کارشناسان . 9

یا اعضای جامعۀ محلی، ابزارهای مورداستفادۀ معلمان، تجهیزات و غیره.
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خودارزیابی و چک لیست آمادگی معلم

یابی خودارز
طرز استفاده: در ادامه، یک خودارزیابی1 ارائه شده است تا به شما کمک کند تا سطح فعلی دانش و توانایی        هایتان را حول آموختنی های 

ارائه شده در این بستۀ آموزشی مشخص کنید. برای هر عبارت، سطحی از شایستگی را انتخاب کنید که حس می        کنید به دقیق        ترین 

شکل، بیانگر درک شما از موضوع است. این کار را براساس تعریف زیر از سطوح شایستگی، انجام دهید:

Save The Children, Enabling Teacher Professional Development Module: COVID-19 for Teachers )I( )2020( 1  برگرفته از

مبتدی: هنوز برای انجام این کار اعتمادبه نفس کافی ندارم.

در حال پیشرفت: من دراین زمینه نسبتا خوب هستم ولی باید پشتکار بیشتری نشان دهم و پیشرفت کنم.

: من همیشه این کار را خوب انجام می        دهم. ماهر

پیشرفته: من دراین زمینه خیلی زبردست هستم، به نحوی که می        توانم تجربیاتم را در اختیار دیگران قرار بدهم.

پیشرفته )        (ماهر )        (در حال پیشرفت )        (مبتدی )        (

می        توانم توضیح دهم که ویروسی 
آمده است که موجب بحران و 
درنتیجه تعطیلی مدارس شده 

است و برخی فعالیت        های خاص 
هم تعطیل شده        اند. بااین حال، 

نمی        توانم ماهیت ویروس و 
اثرات، خطرات و یا عوامل آن را 

توضیح دهم.

می        توانم ماهیت کووید-19 و 
جنبه        هایی از خطرات و اثرات آن 
را توضیح دهم ولی نه به شکلی 

جامع.

می        توانم به روشنی ماهیت 
کووید-19 و خطرات و اثرات آن را 

برای خودم و دیگران توضیح دهم. 
می        توانم این کار را بدون خطا و 

براساس آخرین اطالعات موجود 
انجام دهم.

می        توانم به  روشنی ماهیت 
کووید-19 را توضیح دهم و به 

دیگران هم برای توضیح آن کمک 
کنم. می        توانم به  روشنی و دقت، 

تمام خطرات و اثرات ویروس را 
توضیح دهم و به دیگران هم 

کمک کنم که همین کار را بکنند.

پیشرفته )    (ماهر )        (در حال پیشرفت )        (مبتدی )        (

می        توانم برخی فعالیت        ها/
راهبردها را برای حفظ ایمنی خود 

در برابر کووید-19 فهرست کنم 
ولی نه به شکلی جامع و بدون 

خطا.

می        توانم فعالیت        ها/راهبردهایی 
را برای حفظ ایمنی خود و 

دانش        آموزانم در برابر کووید-19 
فهرست کنم ولی نمی توانم این 

کار را به نحو جامع و بدون خطا 
انجام دهم. 

می        توانم به شکلی جامع، دقیق 
و روشن فعالیت        ها/راهبردهای 

الزم را برای حفاظت از خودم و 
دانش        آموزانم در برابر کووید-19 

فهرست کنم.

می        توانم به دیگران کمک کنم تا 
فعالیت        ها/راهبردهای موردنیاز 

برای حفاظت از خودشان و 
دانش        آموزان شان در برابر 

کووید-19 را بیاموزند و درک کنند. 
می        توانم به دیگران بیاموزم که 

چطور این راهبردها را به شکلی 
صحیح و مؤثر اجرا کنند.

 رسیدن به سطح پیشرفته برای تمامی این موارد نیست. اگر قصد دارید سطح شایستگی تان را در بعضی 
ً
نکته: هدف لزوما

از این موارد ارتقا دهید، می        توانید از اینها برای بررسی سطح فعلی خود استفاده کرده، برای رشد خود هدف گذاری کنید.

 می دانم که چگونه از خودم و دیگران در برابر کووید-19 محافظت کنم و دیگران را هم به همین کار تشویق می        نمایم.2. 

من ماهیت کووید-19 و پیامدهای آن را برای معلمان )ازجمله خودم( و دانش        آموزان می شناسم.. 1

پودمان 3.  بازگشت به یادگیری126



پیشرفته )        (ماهر )        (در حال پیشرفت )        (مبتدی )        (

می        دانم که خودم و دانش        آموزانم 
به دلیل کووید-19 استرس و 

عدم دریافت حمایت کافی را تجربه 
می کنیم؛ اما توانایی محدودی در 
شناسایی نشانه        های استرس و 
شناخت روش        های پشتیبانی از 

بهروزی خودم و دانش آموزانم دارم.

تاحدی می        توانم نشانه        های 
استرس و عدم دریافت حمایت 

کافی را شناسایی کنم. همچنین 
روش        های پشتیبانی از بهروزی 

دانش        آموزان و معلمان در 
دوران همه        گیری را نیز تاحدی 

می شناسم.

بااطمینان می        توانم نشانه        های 
استرس و عدم دریافت حمایت 

کافی را شناسایی کنم. همچنین 
روش        های پشتیبانی از بهروزی 

دانش        آموزان و معلمان را در 
دوران همه        گیری، به خوبی 

می شناسم.

من قادرم دیگران را آموزش 
دهم تا نشانه        های استرس و 

عدم دریافت حمایت کافی را 
شناسایی کنند و روش        های 

پشتیبانی از بهروزی دانش        آموزان 
و معلمان را در دوران همه        گیری، 

بشناسند.

پیشرفته )        (ماهر )        (در حال پیشرفت )        (مبتدی )        (

من تازه در حال کشف رابطۀ 
بین بهروزی خودم، همه        گیری، و 

بهروزی دانش        آموزان هستم.

من در حال درک بهتر رابطۀ بین 
بهروزی خودم، همه        گیری، و 

بهروزی دانش        آموزان هستم.

با اطمینان می        توانم توضیح دهم 
که اهمیت کاربست راهبردهای 

فعال و خودانگیخته برای 
پشتیبانی از بهروزی معلمان و 

دانش        آموزان در دوران همه        گیری 
چیست.

قادرم راهبردهای فعال و 
خودانگیخته را برای حفظ بهروزی 

معلمان و دانش        آموزان در طول 
همه        گیری، به دیگران آموزش 

دهم.

پیشرفته )        (ماهر )        (در حال پیشرفت )        (مبتدی )        (

می        توانم ارتباط بین تعطیلی 
فت یادگیری 

ُ
مدارس و ا

و فراموشی آموخته ها در 
دانش        آموزانم را ببینم.

در حال درک بهتر این موضوع 
فت یادگیری 

ُ
هستم که ا

و فراموشی آموخته ها در 
دانش آموزانم اتفاق افتاده        ، و باید 

راهبردهایی را برای پیشتبانی از 
جبران آنها در پیش گیرم.

فت یادگیری و 
ُ
می        توانم ا

آموخته های فراموش شده را 
به طور دقیق در دانش        آموزانم 

شناسایی کنم و از راهبردهای الزم 
گاهی دارم. برای جبران آنها آ

قادرم هرگونه شکاف آموزشی 
را در هریک از دانش        آموزان 

شناسایی کنم و تکنیک        هایی 
را در کالسم اجرا کنم تا نیازهای 

یادگیری فردفرد آنها برآورده شود.

پیشرفته )        (ماهر )        (در حال پیشرفت )        (مبتدی )        (

در حال فهم این هستم که از 
چه نظر رویکرد یادگیری ترکیبی 

می        تواند از یک رویکرد منفرد 
مؤثرتر باشد.

در حال درک بهتر این هستم که 
چگونه می توان رویکرد یادگیری 

ترکیبی را بالقوه اجرا کرد.

با اطمینان می        توانم رویکرد 
یادگیری ترکیبی را توضیح دهم و 

معلوم کنم که چطور می توانم آن 
را برای دانش        آموزانم اجرا کنم.

قادرم از قبل برنامه        ریزی کرده، 
تکالیف یادگیری دانش        آموزان را 

به دو نوع چهره به چهره و از راه دور 
تقسیم کنم. همچنین می توانم 
ح یادگیری ترکیبی فراگیر  یک طر

برای جبران عقب        افتادگی        های 
دانش آموزانم، تدوین نمایم.

 درک می        کنم که مشکالت مرتبط با استرس و نداشتن حمایت کافی، چگونه می        تواند بر بهروزی خودم به عنوان معلم و 3. 

دانش        آموزانم اثر بگذارد.

، حفظ بهروزی و حمایت از کودکان را بلدم.. 4 من نحوۀ پشتیبانی از شیوه مدیریت استرس بهتر

فت یادگیری و آموخته های فراموش شده  دانش آموزانم را شناسایی کنم و راهبردهایی برای پشتیبانی از جبران 5. 
ُ
 من بلدم چطور ا

آن، بکارببرم. 

 طرز طراحی و اجرای مؤثر یادگیری ترکیبی را با استفاده از ابزارهای برنامه        ریزی کاربردی بلدم.6. 
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با توجه به پاسخ        هایی که به پرسش های باال دادید، می توانید پرتکرارترین سطح شایستگی خود را شناسایی کنید.

 : میانگین سطح شایستگی فعلی من عبارت است از

در پایان ترم تحصیلی جاری/بعدی می        خواهم در سطح شایستگی                                  باشم.

از چه راه های مشخصی می        خواهم سطح شایستگی خود را ارتقا دهم:
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آیا موارد زیر را در نظر گرفته        ام/انجام داده      ام؟

شیوۀ بازچینی کالس درسم را به گونه ای مشخص کرده ام که تدریس به تک تک افراد ممکن باشد و همزمان پروتکل        های 
ایمنی رعایت شوند )یعنی فاصله        گذاری فیزیکی(

چگونگی پیاده سازی روش        های نظافت دست ها در کالس درس را شناسایی کرده ام

معلوم کرده ام که چگونه با انگ        زنی، تبعیض و یا قلدری مرتبط با کویید-19 بین دانش        آموزانم، برخورد خواهم کرد

مهارت        های مدیریت مؤثر کالس را برای مقابله با مشکالت ناشی از ساختار جدید کالس و شیوه        های جدید تدریس، کسب 
کرده ام

چگونگی رسیدگی به استرس و مدیریت آن در دانش        آموزانم را مشخص کرده ام

چگونگی رسیدگی به استرس و مدیریت آن در خودم را مشخص کرده ام

برای خودم، روند و برنامه منظمی برای خودمراقبتی تعیین کرده ام

« در کالس درسم  چگونگی رسیدگی به تروما و آسیب        های روانی و پشتیبانی از یادگیرندگان آسیب        پذیر و یا »در معرض خطر
را مشخص کرده ام

کالسم،  در  آنها  به  بیشتر  کمک        های  ارائۀ  به منظور  دارند،  ویژه ای  آموزشی  نیازهای  که  را  دانش        آموزانی  سامان دهی  شیوۀ 
می دانم

از تغییراتی که در برنامه درسی و سرفصل        های درسی در پاسخ به بحران کووید-19 توسط مراجع محلی یا مرکزی و یا وزارت 
آن ها را بررسی کرده ام گاهم و  آ آموزش وپرورش اعمال شده، 

برای دانش        آموزانی که با شکاف        های یادگیری بیشتری مواجه اند، منابع یادگیری مکمل شناسایی کرده ام؛ به خصوص برای 
یادگیرندگان کمتربرخوردار و یا کسانی که از اختالل در امر یادگیری مدرسه ای، آسیب بیشتری دیده اند

چگونگی کاربست ارزشیابی        های تکوینی معنادار را در کالسم مشخص کرده ام

ح هفتگی یادگیری ترکیبی فراگیر برای پشتیبانی از جبران عقب        افتادگی        ها در دانش آموزانم، طراحی کرده ام یک طر

با استفاده از قالب طراحی پروژه، برای تدریس یک بخش درسی با رویکرد یادگیری پروژه-محور طرحی ریخته ام که نیازها و 
مضامین موردنظر در کالسم را پوشش می دهد

چک        لیست آمادگی معلم1
،  و فراهم کردن محیط  بازگشت به مدرسه، در روند و شیوۀ یاددهی و یادگیری تغییر ایجاد خواهد کرد. به منظور انطباق با این تغییر

یادگیری امن و فراگیر برای تمامی دانش        آموزان ، باید برای بازگشت به کالس درس آمادگی کامل داشته باشید. در پودمان های این 

آموزشی، چند نمونه قالب پیشنهادی و ابزار برنامه        ریزی و طراحی، معرفی شد. چک        لیست پایین می        تواند راهنمای شما برای  بستۀ 

آمادگی برای بازگشت به مدرسه باشد.

UNESCO, International Task force on Teachers for Education, ILO, Supporting teachers in back-to-school efforts: A toolkit for school leaders )2020( 1  برگرفته از
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Save the Children )2020(, Enabling Teachers: Teacher Professional Development, Module: COVID-19 for Teachers )I(.
 Retrieved from https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17551/pdf/learn_covid-19_tool_ teachers_module_1_-_self-

study_1.pdf
United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, Teacher Task Force, International Labour Organization, Support-

ing Teachers in Back-to-School Efforts, UNESCO, Teacher Task Force, ILO 2020.
 Retrieved from https://teachertaskforce.org/sites/default/files/2020-06/TTF_BackToSchool_Toolkit%20for%20school%20lead-

ers.pdf
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