
 
 
 

 
در مدرسه مایش یادگیری و تفکر سیستمی سومین ه  

تان آموزاندانش   تعداد بیشتری از  برد مجازی و فیزیکی برای مرتبط کردناز تخته وایت 

ها در اختیارشان به کالس استفاده کنید و با آن زمان پردازش بیشتر برای پاسخ به سوال

 1. قرار دهید تا بهره بیشتری از کالس ببرند

 

 ۱۳۹۹مهر    ۲۴شنبه  نوشته شده در تاریخ پنج

 ۲مردی حسینفاطمه 

 

 حال برای شما اتفاق افتاده؟ به    تامسأله  آیا این  

جذب   یتمام تالش خود را برا  د یخواه ی( و مایهقیدق  60جلسه    کی)  دیدار  یکالس مجاز   ک یشما  

 نوکروفی م  آنها  از   ی برخ  د یکنیم  آموزانیک سؤال از دانشدر اواسط درس    .دیآموزان انجام ده دانش

خود را در جعبه گفتگو   یها پاسخ  گریآموزان دکنند و دانشیو صحبت م  کنندروشن میخود را  

، کنندیرکت نم معموالً شکه    گرید  آموزاندانش  ٪50-۳0دهند. بعد از جلسه ، شما در مورد    یقرار م

 . دیمتعجب هست

راه    کی  دیداشته باشند و ما به عنوان معلم با  یشتر یخواهند مشارکت بیآنها م   م یفرض کن  دبیایی

 یآنها در دروس مجاز  نکردن   شرکت   لیاز دال  یبرخ   نجای. در امیکن  دایکار پ  نیا  یبرا  ی تالیجیحل د

 همزمان ذکر شده است.

 

 آنها... 

 
 متن اصلی را میتوانید از آدرس لینکداین مطالعه نمایید: 1

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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 .دارند  از ین  برای پردازش  ی شتریزمان ب  به

 . شرم آور است  ایدشوار    برایشان  پاسخ دادن به آن  دوست ندارند سؤالی از آنها پرسیده شود که 

 مزاحم شوند. گریافراد د  نکهیبدون اپاسخ دارند  به نوشتن    ازین

 کنند.   م یدهند اتصاالت را ترس  یم  ح ی و ترج  ستندین  یکالم  پردازنده

 خوانند. یمشان را  به هر حال پاسخ  گریآموزان دکه دانش  دانندمی

 

کردن در جعبه گفتگو(   پ یآموزان )عالوه بر صحبت کردن و تادانش  دادن  شرکت   یاه سوم برار

آموزان این است که پاسخ روش دستی برای دانش.  در طول درس است  دیسف  ی هااستفاده از تخته

 پس   هر وقت از آنها خواستید، تصویرش را نشان دهند.بردی که دارند بنویسند و  را روی تخته وایت

 است.  whiteboard.fiاستفاده از    ی تالیجیراه حل د  کی

whiteboard.fi  روی وب آن  با  نحوه کار    عینسخه سر  است.  گانی را  نیبرد آنال  تیتخته وا  کی

 Code  QR  ا ی  لینک   د. معلمندارن  ی به حساب کاربر  ی از یاستفاده از آن ن  یبرا  انی. دانشجوقرار دارد

دارد و به طور   یخود دسترس  دیبه تخته سف  اوگذارد.  یبه اشتراک م  را  شده  جادیا  دیصفحه سف

 .ندی( ببی)در زمان واقع  سندینویخود م  ی هاآموزان در صفحهتواند آنچه را که همه دانشیهمزمان م

خود   د یسف  یتواند آنچه را که همه در تابلوها یدهد که چگونه معلم م  ینشان م  س یآلدر تصویر زیر  

 . ندیکنند ، ببیم  ینقاش
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و اگر الزم بود  آموزان جابجا شوددانش  د یسف  یخود و تابلوها   ی تابلو  نیب  یتواند به راحت   یعلم مم

 عالی   ار یدانش آموزان بس  ی برادادن آن نیست غیرفعال کند. این  بردی را که نیازی به نشانوایت

که   لغتی است  پها  دستورالعمل  ای  مشکالت  باشند.    یرو  شی را  داشته    whiteboard.fiخود 

 بود.دهد  یانجام م  تالیج ید  دیصفحه سف  نیخالصه آنچه ا  نیاما ا  دیگری هم دارد  دیجد  یهایژگیو

 

 

و از مشارکت   م یکن  ریرا درگ  ی شتریب  رانیتواند به ما کمک کند تا فراگیم   د یتخته سف  ن یچگونه ا

 م؟ یحاصل کن نانیآنها اطم 
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خواند به جای اینکه جواب را بگویند یا در جعبه از آنها میپرسد.  یم  آموزاندانشوالی از  س  معلم

 ی تواند بعض   ی . سپس معلم مخودشان بنویسند  دیسف  ی تابلوها  یپاسخ خود را رووگو بیاندازند،  گفت

 از آنها را صدا کند و بحث را ادامه دهد.

را در کالس   تالیجید  دی صفحه سف  نیاستفاده از انحوه  بزنم که  یک معلم  خواهم برایتان مثالی از  می

کنا انواع  آموزش  هنگام  م  یبرا  و یسنار  کیمن  "  دهد:یم  ح ی توض  ه یخود  سپس یآنها  و  خوانم 

د برای خو  تالیجید  دیصفحه سف  یرا رو  D  حرف  کی  ای  V  حرف  کی،    S  حرف  کیخواهم که  یم

، دادند  پاسخ آموزان  دانش  همه که    ی کنند. هنگام   می ترس  کالمی یا یک موقعیت نمایشییک موقعیت  

 ی . به راحتدهد  حی صدا توضتوضیح بخواهم و او بیاز او    و  رم یدانش آموز تماس بگ  کیتوانم با  یم

آموزان اول وقت دارند که دانش  بی ترت  نیه اب  ی بروم.توانم تابلوها را پاک کنم و به صفحه بعدیم

و اگر فراخوانده    آماده دارند  یزیچ  برای پاسخ فراخوانده شوندفکر کنند. اگر    یابتدا به صورت فرد

 توانند پاسخگو باشند.نشوند باز هم می
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برای اینکه   که  دارید  یآموزان انشبرای وقتی است که د  دیسف  ی تخته ها  ن یاستفاده از ا  گریوش در

 ها دارند. موضوعو رسم ارتباطات بین  بفهمند نیاز به نوشتن  

کشند، برای این گیرند مینقشه ذهنی آنچه را یادمی  با به صورت تصویری و  آموزان  از دانش  ی برخ

 مثبت است.  از یامت  کی  ندی را بب  آنهاتواند  یمعلم م   نکهیدانستن اآموزان  دانش
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خود   ی راهکارها  ایها  والها ، سادداشتیموزان بخواهد که  تواند از آن دانشیدرس ، معلم م  انیپا  در

 را با کالس به اشتراک بگذارند.

به ما  و    سپس صحبت کنندو  فکر کنند    ،سندیبنودر کالس  توانند  یآموزان مدانشبه این ترتیب  

آنها را توانمند   ،مشارکت  یبرا  ن یگزیجا  ساختاری و با ارائه    میگذاریآنها احترام م  یریادگیسبک  

م میکنیم آنها  را  ی.  آنچه  ذهن خواهند  میتوانند  نقاشی)نقشه  تعی خط  یرها یمس  ، ی،   ی توال  ن یی، 

 آماده شدند ، ارائه دهند.   یوقتایجاد کنند و  ، ...(  یبصر

 


