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ارائه آموزش نرم افزارهای استفاده شده برای   



 نرم افزارهای استفاده شده برای تولید محتوا

کمتازیا 

powerpoint 

Word 

 ویراش فیلم و صوتافزارهای مختلف نرم 
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 طرح یادگیری 35

 فعالیت یادگیری 392
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 آنالین

ارتباط   2500 بیش از
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 پایه ای
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216  
 کاربرگ

95 
بازی  
 آموزشی



 طرح های یادگیری
مجموعه ای از فرآیندها برای دستیابی به اهداف برنامه درسی و ارزشیابی  

 فعالیت ها

بسیار پیچیده بوده و از راه دور در بستر آموزش طرح یادگیری دانش آموز محور و فعالیت محور ارائه 
مستمر و برگزاری گفتگوهای طوالنی مربی اما این مشکل با تالش های نیاز به تالش مضاعف دارد، 

شد ومربی های دبستان مفید قم از ابتدای تعطیالت تا آخر ها در گروه های مجازی محقق 

 .گردیدند طرح یادگیری 35فروردین ماه موفق به ارائه 



یادگیریفعالیت های   

فعالیت  ”پایبندی مربیان دبستان مفید بر رویکرد 
در فرآیند آموزش از راه دور نیز مشهود  “ محور

ایشان با همت و پشتکار مضاعف  . بوده است
پای شیوه های نوین آموزش ایستادند و در 

حداقل فعالیت ها از رویکرد آموزش مستقیم 
 .بهره بردند

آخر مفیداز اول اسفندماه تا مربیان دبستان 

ارائه فعالیت یادگیری  392فروردین ماه 
 .نمودند



 کالس های آنالین

با گذشت دو هفته از شروع تعطیالت و احساس نیاز به وجود ارتباط دوطرفه و دریافت بازخورد 
به  Skyroomاز دانش آموزان در حین فرآیند یادگیری، کالس های آنالین در بستر لحظه ای 

کالس آنالین تا  ساعت 226فعالیت های مدرسه اضافه گردید؛ که منجر به برگزاری 

 .استپایان فروردین شده 

با نرم افزارها و  ها چالش بچه دلیل پیش دبستان، اول و دوم دبستان به در پایه های 
استفاده گردید که در کنار آن  کالس آنالین مشکالت زیرساختی موجود ، کمتر از بستر  

 .آموزش ها بیشتر از طریق بازی های متنوع و جذاب ارائه شده است



 کاربرگ

فرآیند یادگیری بسیار در یکی از ابزارهای مهمی که 
 .  می باشدمی شود کاربرگ مفید استفاده دبستان 

لذا کاربرگ ها در ایام آموزش از راه دور نیز یکی از 
 .پرکاربردترین ابزارها بودند که همه روزه ارائه می شدند

 کاربرگ 216
 

   



فایل ویدیو آموزشی 126   صوتیفایل  189 



و با ارزش در فرآیند یادگیری در دبستان مفید بسیار پررنگ بازی نقش 
نیز از این شیوه از راه دور می باشد، لذا مصر بودیم در فرآیند آموزش 

 .بهره فراوان برده شود
 

 

بازی آموزشی در این ایام  95

.تقدیم دانش آموزان شد  

:در نتیجه  

 بازی

از آنجائی که اغلب فعالیت های آموزشی پایه های پیش دبستان و اول دبستان از طریق بازی صورت 
 .گرفته است، در جمع عدد ذکر شده لحاظ نشده اند



 س مهارتیرود

 فکر سالم در بدن سالم

فعالیت ورزشی 26رائه ا 

 ویدئوی آموزشی 78ارائه 

 ارتباط های اختصاصی متعدد و غیرقابل
 دانش آموزانبا شمارش 

 هنر نزد ایرانیان است و بس
 هنری همراه با فعالیت  65ارائه

 هابازخورددهی به تمامی فعالیت 

3 کلیپ ویدئویی 

 2  ،فعالیت تلفیقی با دروس علوم
 ادبیات و ریاضی

 برقراری ارتباط های اختصاصی با دانش
دلیل تعداد زیاد قابل که به آموزان 

 .اندازه گیری نمی باشد



 ارزشیابی

o در طی تمام دوران آموزش از راه دور
و که قبل از عید در بستر واتس اپ 

شد، می کالسگرام انجام پس از عید با 
است بازخورد روزانه به شده تالش 

تمامی فعالیت های دانش آموزان 
هر چند که این بازخورد دهی . داده شود

وقت بسیار زیادی از مربیان را به 
خود اختصاص داد، لکن این برنامه 

 .بطور مستمر انجام شده است

 

o مالک و معیار ارزشیابی دانش آموزان
فعالیت های انجام و ارسال شده  

 .توسط ایشان می باشد

o مربیان با طراحی آزمونهای عملکری در
قالب فعالیت های روزانه به تشخیص 
و ارزشیابی میزان اثربخشی و یادگیری 

دانش آموزان پرداخته اند که با بایگانی 
فعالیت های دانش آموزان قابل 

 .استناد می باشد



حفظ ارتباط با خانواده ها و دانش آموزان

. o ارتباط اختصاصی با دانش آموزان2500بیش از 

oارسال ویدئو 

o تماس تلفنی با تمامی اولیاء توسط روابط عمومی 

oدر دسترس بودن مربیان در تمام طی روز و پاسخگویی به مسائل خانواده ها و دانش آموزان 

oبرگزاری برنامه های دورهمی در فضای مجازی برای دانش آموزان بطور هفتگی 

o فایل صوتی برای خانواده ها که توسط جناب آقای دکتر هزار و سرکار خانم موسوی و 4ارائه

 .روند این برنامه ادامه خواهد داشتآقای محمود سلطانی تهیه شده بود و انشااهلل 



و کادر اجرایی در فعالیت های مسئولین 
تعطیالتایام 

  کمک همکاران اجرایی در پشتیبانی فنی اپلیکیشن ها و
 نرم افزارهای مورد استفاده مربیان و خانواده ها

نظافت و ضدعفونی مدرسه 

  پیگیری و اجرای برخی تعمیرات و بازسازی ها که در
.  زمان حضور دانش آموزان امکان آن فراهم نبود

 مانند دیوار کشی پیرامون مدرسه

  پاسخگویی به تماس های مخاطبان بیرونی و اولیاء با
کمک انتقال تماس شماره های مدرسه به شماره  

همکار روابط عمومی

 جلسه شورای سیاست گذاری 8برگزاری

انجمن اولیاء و مربیانجلسه  2برگزاری

 جلسه درون پایه ای 150برگزاری بیش از

 (ارتباطات مربیان یک پایه برای تولید محتوا)



آموزاناولیا و دانش مربیان، هم سویی هایی برای اقدام 

جلسه انجمن اولیاء و مربیان دوبرگزاری –

 تماس تلفنی با تمامی اولیاء–

فیلم ویدئویی و فایلهای صوتی برای خانواده ها از طرف مدیریت دوارائه –

 ارائه فیلم ویدئویی و فایلهای صوتی برای همکاران از طرف مدیریت و دیگر همکاران–

 برگزاری برنامه های دورهمی در فضای مجازی برای دانش آموزان–

 ارائه راه های تماس متعدد به اولیاء–

ارائه فایلهای صوتی و تصویری آموزش خانواده ها برای آشنایی بیشتر با روند آموزش های از راه دور –
و مقابله با کورونا و مدیریت استرس



 دبستان مفید قم
پیش  

دبستان    اول      دوم        سوم       چهارم  پنجم      ششم 

 33 16 25 32 31 31 53 تعداد دانش اموز
تعداد دانش اموزانی که در فعالیت اموزشی مجازی در این ایام به صورت   

 15 6 20 28 23 24 19 (درصد مشارکت 80باالی . )تقریبا کامل فعال هستند

 6 6 1 0 3 3 16 .درصد مشارکت دارند 80تا  60تعداد دانش اموزانی که بین 

 5 3 2 0 3 0 7 .درصد مشارکت دارند 60تا  30تعداد دانش اموزانی که بین 
تعداد دانش اموزانی که تقریبا غایب هستند و در بیشتر فعالیت ها حضور  

7* 1 2 4 2 4 11 (درصد 30مشارکت کمتر از . )ندارند
تعداد خانواده هایی که نقش خود را در همراهی های الزم در این اموزش ها  

 29 14 20 29 25 28 44 .  به میزان قابل قبول انجام می دهند
تعداد خانواده هایی که همراهی الزم در این اموزش ها ندارند و نقش خود را 

 4 2 5 3 6 3 9 . ایفا نمی کنند

رگزارش آماری مشارکت دانش آموزان و خانواده ها در برنامه ی آموزش از راه دو



نکات کلیدی 
حاصل ازدو ماه  
تجربه آموزش از  

راه دور

بسیار مهم نقش 
خانواده ها

نیاز به زیرساخت 
های مناسب

آموزش همزمان 
خانواده ها و مربی 

از آموزش ها برای 
راه دور

استفاده از 
ابزارهای گوناگون 
جهت همپوشانی 

و قوت نقاط 
ضعف هر کدام از 

ابزارها



سپاس بیکران از همراهی شما

مفید قمدبستان   
مدرسه زندگیمفید، مدرسه 




