
 

 

 نام خدابه  

 :سخنی با دانش آموزان 

ی آموزش حضوری و سنتی در  تجربه ی  چند ماِه آموزش غیرحضوری و از راه دور در برابر تجربه ی صد ساله

 ایران، بسیار ناچیز ولی پربار و مؤثر بوده است. یادگیری محدودیتی ندارد وهرگز متوقف نمیشود. امروزه یادگیری

َمرز شده است و همانطور که میدانید بسیاری از دانشگاههای معروف دنیا دوره های  بدون ، با توسعه ی فناوری

رنامه ریزی میکنند که ارزش مدرک تحصیلی آن کمتر از دوره های حضوری نیست.  آکادمی غیرحضوری را هدایت و ب

در یادگیری از راه دور، یادگیرنده با انعطاف، آزادی بیشتر و سرعت متناسب با توانمندی فردی، مدیریت و مسئولیت 

ذیری، استقالل گرایی و یادگیری اش را به عهده میگیرد. خصوصاً دانش آموز نخبه، سرآمد و هدفمند با مسئولیت پ

توانایی های انگیزشی، شخصی و نگرشی خاص خود می تواند تجربه ی بسیار خوبی در آموزش از راه دور داشته 

باشد. استدالل گرایی و خودمختاری از نیازهای عاطفی آموزشی محسوب می شود. دانش آموز مستعد همیشه از 

 ری و فعالیت مستقل و خودگردان را ترجیح میدهد.ابتدای دوره ی تحصیلی روش های مستقل در یادگی

 

 

یکی از شایسته ترین تدابیرآموزشی در نظام پرورش استعداد به شمار میرود. معلم در  روش مطالعه مستقل انفرادی:

این نظام راهنما و تسهیل کننده می باشد. یادگیرنده نیز نقش فعال تری در مدیریت یادگیری اش ایفا می کند.  در 

عه مستقل انفرادی هدف تأمین شرایطی است که دانش آموز مستعد براساس توانایی ها و عالیق   برنامه ی درسی مطال

 مستقل و متناسب با ضعف ها و قوت هایش اجرا می کند. 

 

 

صحیحِ زندگِی  ، پشتکار و تالشهایش و عادتهایمهمترین عامل موفقیت دانش آموزری آموزش ازراه دو در شیوه

ی آموزشی تضمین  توجه به موارد ذیل میتواند موفقیت دانش آموزان را در این شیوه.ضباط او میباشد شخصی و ان

   د .نمای

 

کتاب درسی، کتابهای کمک درسی، منابع تستی، جداول  آموزشی، تصاویر و : ابزارهای تئوری و عملی یادگیری -1

 .   غیره را در خانه چاپ شده آماده داشته باشید

زمانبندی های شخص برای یادگیری و تمرین، مکان فیزیکی اختصاصی، زمان خواب و استراحت، غذا، میان وعده  -2

 . ها و غیره را به اعضای خانواده اطالع دهید

نیازهای خود را از کفش و لباسهای جدید، لوازم تزئینی لوکس و امکانات تفریحی و خاص به  ابزارهای فنآوری و  - 3

 .  ت قوی تغییر دهیدخط اینترن

 گرفته و در تابلویت  ی آزمون ها را پرین ی کالسهای آنالین، آفالین و رفع اشکال و برنامه برنامه ی درسی، برنامه -4

 .  اعالناتی در خانه نصب کنید

منزل  با توجه به محدودیت دسترسی به دبیر و مشاور یکی از اعضای خانواده را به عنوان پشتیبان و  همیار در -5

 . انتخاب کنید و در خصوص وظایف ایشان با هم توافق کنید

 ضعف، توانایی ها و عالیق خود را به دقت شناسایی کنید و درخصوص آن با مشاور و پشتیبان خود ،   -6

 . تعامل زیادی داشته باشید



 

 

امید بخش و  اعتماد آفرین  مدیریت احساسات و هیجانات عاطفی خود را با ایجاد فضای آرامشبخش، خوشبینانه و - 7 

 .  بدست بگیرید

زمان و مکان مناسبی برای فعالیتهای ورزشی و بدنی برای حفظ شادابی و سالمتی و تقویت انگیزه ی یادگیری خود  -8

 . اختصاص دهید

و  با توجه به محدودیت تعامالت اجتماعی در شیوه ی آموزش از راه دور، با شبکه سازی روابط اجتماعی خود - 9

 با دوستاِن صمیمی خود تعامل برقرار کنید. اختصاص زمان کنترل شده  

 .مکانیزم های خالقانه ای را برای تقویت انگیزه های درونی خود طراحی و عملی نمایید – 11

 

 

 

 تشکر با                                                                                                       

 دبیرستان دخترانه  هیئت امنایی جنت معاونت آموزش                                                                          


