
 
 
 

 
 سومین همایش یادگیری و تفکر سیستمی در مدرسه 

 1انطباق مجازی در پدلت گروهی با یک فعالیت خودجوش

 ۱۳۹۹ شهریور  ۱۴جمعه  نوشته شده در تاریخ  

 2مردی فاطمه حسین

 

 چه چیزی زنده است و چه چیزیکه    شود   دهیآموزان پرسدانشتواند این سؤال از  در درس علوم می

به هم ریخته به آنها بدهید و از آنها بخواهید که  ریاست که تصاو نیمعمول ا ت ی فعال کیزنده.  ریغ

 دهند.   ح یو استدالل خود را توضتصاویر را مرتب کنند  

 

 ر یآموزان در مورد موجودات زنده و غدانش  تصورات نادرستکشف    sandhyaspaul  از:  ری)تصو

 زنده.

 
 متن اصلی را میتوانید از آدرس لینکداین مطالعه نمایید: ۱

linkedin.com/in/fmardi 
 دکترا و فوق دکترای آموزش تکنولوژی از دانشگاه میزوری امریکا - دارای مدرک مدیریت حرفهای مدیریت پروژه و استاد دانشگاه میزوری   2

https://www.linkedin.com/in/fmardi
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 رستانی دب  یولوژیببرای کالس مجازی درس    یرا با قالب فعل   تیفعال  نیا  توانیممیچگونه  

 ؟ منطبق کنیم

 را مرتب کند.   ریکردم تا تصاو  جادیآموزان ادانش  یبرا  « فسه»قرا در قالب   Padlet  نیا  من

 

هر یک   که   ردیبگ  میهمزمان تصم   ریتواند به طور غیآموز م، هر دانشنفرهپنج    ایگروه چهار    کیدر  

کجاست به  متعلق  اقالم  مطمئن  از  هنوز  اگر  منیست.  در  ی،  را  آن  هر تواند  دهد.  قرار  جایی  هر 

 بنویسد.مورد  هر  نبودن    ابودن یزنده    ل یدلتواند نظر خود را درباره  میآموز  دانش

 :ببریمقدم جلوتر    کیبا دو روش زیر  کار را    نیا  دییایب

 ریتصاو  استفاده از   محدود به   های حضوری زیرا مانند کالس  .میاضافه کن   لمیف  میتوان  یما م(  ۱

 . میستین

قابل اجرا   زین  اتیاضیتواند در زبان و ر  یم  نی)ا  .م یکن  یعلم  یهابحث  ری آموزان را درگدانش(  2

، شواهد را ذکر   اندنرسیده  جهیبه نت  ی که به صورت گروه   ی تا زمان  دیآموزان بخواه باشد.( از دانش

 مخالف ارائه دهند.   یکنند و استداللها 

 ممکن:  یمرحله بعد
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را که به آنها داده شده است به   ی تواند مواردیمختلف، هر گروه م  ی گروههابا  همزمان    یکالسها  در

 ی داشته باشد،متفاوت  Padlet  تمیآاگر هر گروه  آنها به اشتراک بگذارد.    یبندهمراه نحوه طبقه

 نخواهد بود.   ی بحث تکرار

از   یتر نییزنده هستند که از سطوح پا  ریزنده و غ  می از مفاه   ییهانمونه  ریموجود در ز  Padlet  دو

دانند یرا که م  یآموزان فعاالنه اطالعاتدانش  میخواه یکنند. ما م یتفکر و پردازش اطالعات استفاده م

 نکنند.   انیاند را بقبالً به اشتراک گذاشته  گرانیکنند و آنچه د  ترکیب

 ست؟ یزنده چ ری. تفاوت موجودات زنده و غ۱  مثال

 

 .دیاوریب  لیدو دل   استدالل خود  یزنده؟ برا  ر یغ  ایزنده است    یپروانه موجود   ا ی. آ2ثال  م
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و (  Padlet)  یفناور   یک نمونه  ( ویمحتوا )موضوع علم  یک نمونه   به عنوان  نجایها را در انمونه  نیا

 ام.دادهنشان    یاهداف مختلف آموزش  البته با

ال  ری]تقد و  از چاک  اول   م رمتشک  ۳یو تشکر:  از سر  نیکه در  ماه سپتامبر   ی هایاندازهرا  یجلسه 

 شده است.[  جادیمقاله در پاسخ به بحث ما ا  نیمطرح کردند. ا  ی سواالت عال

 ام: است که من تاکنون داشته  یزی چ نی. امیرا بهتر کن  تیفعال نیبا هم ا دییایب

دهند ، و درباره اختالفات   حیموارد را مرتب کنند ، استدالل خود را توض   دیآموزان بخواه از دانش  <==

 خود بحث کنند. ی هادر گروه

ل ک  میو نظرات مربوط به روند خود را در تنظ  ی بندبه طور همزمان از هر گروه موارد، طبقه  <==

 بگذارند.کالس به اشتراک  

 

 این به آنها   ا یخروج وجود دارد. آ  طیبل  تم یهر آ  یکالس برا  انیکه در پا  دیبه آنها اطالع ده  دیتوانیم

 هر گروه عالقه نشان دهند؟  هایکند تا به توجهیکمک م

است؟ نظرات   دیشما مف  یحوزه محتوا  یبرا  فناوری  نیتواند رخ دهد؟ ایم  یمشکل  چه

 .دی به اشتراک بگذار ریخود را در بخش نظرات ز
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