باسمه تعالي
دبيرستان متوسطه دوم عﻼمه حلي ٥
گزارش برنامه هاي آموزش از راه دور در ايام كرونا – نيمسال دوم تحصيلي ١٣٩٨-١٣٩٩
معاونت آموزشي دبيرستان
تيم آموزشي دبيرستان عﻼمه حلي  ،٥بﻼفاصله بعد از شروع گسترش ويروس كرونا در ايران با برنامه ريزي منسجم و به سرعت بسترهاي
آموزش مجازي را فعال كرده و كليه برنامه هاي تقويم آموزشي اين مركز با كمترين وقفه در ريل اجرا در بسترهاي جديد قرار گرفتند.
با وجودي كه به علت طرح درس هاي پيشرو ،تقريبا اكثر دروس به پايان خود نزديك و دبيران وارد مباحث تكميلي و يا مقدماتي سالهاي
آينده شده بودند ،اما از اسفند ماه  ١٣٩٨تا انتهاي خرداد  ،١٣٩٩هفت مرحله آموزش مجازي براي دانش آموزان برنامه ريزي و اجرا گرديد
تا در اين فرصت بتوانيم با شرايط نوين آموزشي همگام باشيم.
در انتهاي اين دوره ،ميتوان گفت كه با تبديل شرايط آموزش مجازي به فرصت هاي جديد آموزشي ،حتي بيش از اهداف آموزش اوليه
آموزشي سال تحصيلي در اين مركز محقﻖ شد:
مرحله) ١اسفند (١٣٩٨
شروع آموزش هاي مجازي ،تكميل طرح درس ها و آزمون هاي هفتﮕي آنﻼيﻦ و آزمون جامع تستي
مرحله) ٢نيمه اول فرورديﻦ (١٣٩٩
اردوي درسي و بسته هاي آموزشي نوروزي و دو آزمون جامع تستي
مرحله) ٣نيمه دوم فروديﻦ و هفته اول ارديبهشت (١٣٩٩
آموزش تكميلي نيمسال دوم و برگزاري ميانترم هاي تستي و تشريحي
مرحله) ٤هفته دوم و سوم ارديبهشت (١٣٩٩
اردوي درسي جمعبندي نيمسال دوم و دو آزمون جامع تستي
مرحله) ٥هفته آخر ارديبهشت (١٣٩٩
فرجه ريكاوري بهمراه بسته هاي ويژه
مرحله) ٦سه هفته ابتداي خرداد (١٣٩٩
بخش دوم آموزش تكميلي ،برگزاري هشت وبينار علمي ،اردوي آمادگي ﭘايانترم ها
مرحله) ٧هفته آخر خرداد (١٣٩٩
برگزاري ﭘايانترم ها به صورت تشريحي  /شفاهي  /تستي

مرحله) ١اسفند (١٣٩٨
شروع آموزش هاي مجازي ،تكميل طرح درس ها و آزمون هاي هفتﮕي آنﻼيﻦ و آزمون جامع تستي

اهداف:
-

آشنائي دانش آموزان و دبيران با بسترها آموزش مجازي

-

توانمندسازي دانش آموزان جهت شركت در كﻼس آنﻼين ،آزمون آنﻼين ،ارسال استاندارد تكاليف آنﻼين

-

مشاوره دانش آموزان و خانواده ها جهت فراهم كردن شرايط مساعد آموزشي در منزل

توﺿيحات:
-

تشكيل كانال آموزش مجازي مدرسه براي پايه ها به صورت مجزا جهت مديريت آموزشي دانش آموزان و دسته بندي منظم محتواي آموزشي هر پايه

-

محتواهاي آموزشي ،روزهاي شنبه و سه شنبه طبﻖ برنامه در كانالهاي آموزش دهم و يازدهم بارگذاري شد.

-

اين محتواها بنا به صﻼح ديد دبير ،ويدئو ،جزوه ،كﻼس آنﻼين و پلي كپي تكاليف ...بودند.


-

شروع آزمون هاي آنﻼين ،كه روزهاي يكشنبه و چهارشنبه به شكل فرا آزمون در بستر لرنيتو برگزار شدند و از محتواي آموزشي هفته بودند.


-

شروع كﻼس هاي آنﻼين در بستر  adobe connectو بينجو
توانمندسازي دانش آموزان براي شركت در كﻼس هاي آنﻼين و آزمون هاي تستي آنﻼين

موعد تحويل كليه تكاليفي كه در طي هفته داده ميشدند ،پنجشنبه ها قرار داده شد.


آموزش نرم افزار  camscannerو استانداردهاي ارسال فايل تكاليف به صورت پي دي اف

مرحله اول آموزشي ،در روز چهارشنبه  ٢٨اسفند ماه يعني آخرين روز كاري ممكن سال شمسي ١٣٩٨به پايان رسيد! در انتهاي اين دوره سه گزارش به دانش
آموزان و اوليا ارائه شد:
-

گزارش تكاليف دريافتي از دانش آموزان

-

گزارش نمرات آزمون هاي آنﻼين دانش آموزان

-

گزارش و چك ليست محتواي آموزشي ارائه شده در اسفند ماه )در صفحه بعد مشاهده ميكنيد(

گزارش محتواي آموزشي اسفند ماه
پايه دهم ،دروس اختصاصي

پايه دهم ،دروس عمومي

پايه يازدهم ،دروس اختصاصي

پايه يازدهم ،دروس عمومي

مرحله) ٢نيمه اول فرورديﻦ (١٣٩٩
اردوي درسي و بسته هاي آموزشي نوروزي و دو آزمون جامع تستي
دو بسته تكاليف نوروزي به صورت آنﻼين در اختيار دانش آموزان قرار گرفت تا به كمك
آنها هم دوره سبكي از مباحث درسي داشته باشند و هم اين كه در دروس اختصاصي
تعدادي فعاليت پژوهشي و مسائل چالشي در دروس زيست ،فيزيك ،هندسه و رياضي
طراحي گرديد.
-

اردوي درسي نوروزي شامل محتواي حدود  ٣٠٠مساله در هر پايه و دو آزمون
اعتبارسنجي طراحي گرديد.

-

از گوگل درايو نيز براي مديريت تكاليف و پاسخ ها بهره برده شد.

-

ضمنا براي هر روز ،يك  Ted Talksتوسط دبير فيزيك )آقاي طباطبائي( در كانال
دبيرستان معرفي گرديد و گروه دانش آموزي كتابخانه دبيرستان نيز جهت مطالعه
كتاب هاي صوتي و معرفي فيلم هاي سينمائي در اين ايام فعاليت خود را شدت
بخشيد.

-

دانش آموزان به ايجاد آثار هنري ترغيب شده و آثار آنها در كانال مدرسه ارائه شد.

بسته هاي نوروزي پايه دهم

بسته هاي نوروزي پايه يازدهم

مرحله) ٣نيمه دوم فروديﻦ و هفته اول ارديبهشت (١٣٩٩
آموزش تكميلي نيمسال دوم و برگزاري ميانترم هاي تستي و تشريحي
بعد از پايان تعطيﻼت نوروزي ،با وجود اتمام اكثر دروس ،جهت تجربه يك دوره كامل و منظم آموزش آنﻼين ،تصميم بر اين شد كه تمامي كﻼس ها به مدت سه
هفته راس ساعت رسمي خود به صورت آنﻼين و در بستر ادوبي كانكت برگزار شوند و ضمنا تجربه آزمون هاي تشريحي آنﻼين نيز به توانمندي هاي مجموعه
اضافه شود.
اهداف دوره:
-

تكميل و جمعبندي تدريﺲ طرح درس دبيران

-

توانمندسازي دبيران باقيمانده و كادر اداري براي فعاليت هاي از راه دور

-

شروع مشاوره هاي تلفني با دانش آموزان

-

توانمندسازي وب سايت مدرسه جهت استفاده از پنل هاي آموزشي

-

كﻼسهاي آنﻼين در تمامي دروس طبﻖ برنامه هفتگي

-

برگزاري ميانترمهاي تشريحي در بستر سامانه ايراني كوئرا

توﺿيحات:
-

نزديك به  ٩٠درصد كﻼسها به صورت آنﻼين برگزار شد.

-

لينك كﻼسها در جدول برنامه هفتگي داخل وبسايت مدرسه تعبيه شد تا دانشآموزان بهراحتي وارد كﻼسها شوند.

-

در راستاي بهرهوري بيشتر كﻼسهاي آنﻼين ،مدت زمان جلسات  ٧٠دقيقه مقرر شد.

-

آزمونكهاي تصادفي از دروس تدريﺲ شده طي دو روز گذشته آن برگزار شد.

* در طي دو هفته پاياني اين مرحله ،ميانترمها در قالب  ٦گروه و در بستر سامانه ايراني كوئرا برگزار
شد.
🕗 ميانترمها در زنگ اول )راس ساعت  (٨و به صورت تشريحي برگزار شد.


فعاليت هاي فكري و پشتيباني و آموزشي قابل توجهي در اين زمينه انجام گرفت به قسمي كه
در نهايت شاهد نتايج با ضريب همبستگي باﻻي  ٨٠درصد با پايانترم اول دانش آموزان )كه به
صورت حضوري برگزار شده بود( بوديم.

مرحله) ٤هفته دوم و سوم ارديبهشت (١٣٩٩
اردوي درسي جمعبندي نيمسال دوم و آزمون جامع تستي
با توجه به پايان آموزش طرح درسها و شروع ماه مبارك رمضان ،در فاصله زماني دو هفته  ٦ارديبهشت تا  ١٩ارديبهشت ،اردوي درسي برگزار گرديد.
اهداف:
-

تجربه اردوي درسي آنﻼين
جمعبندي و رفع اشكال نيمسال دوم
حدود  ٥٠بسته تستي براي هر پايه و  ٨نوبت آزمون تستي شبانه
آزمون جامع شبيه ساز
آزمون جامع نيمسال دوم در  ١٩ارديبهشت )برگزاري در  ١٢گروه(
برنامه ريزي مطالعاتي براي  ٦گروه مخاطب با توجه به برنامه دانش آموزان عادي و المپيادي و اقتضائات ماه رمضان

توﺿيحات

اردو در سه راند شامل دو راند )هر كدام  ٤روز( تست زني و يك راند آزمونهاي جامع برگزار شد.
 در راند  ١و  ،٢هر روز حدود  ٤بسته تستي ،يك كﻼس رفع اشكال ،يك آزمون شبانه ،و در برخي روزها يك زنگ كﻼس برگزار گرديد.o
-

بسته هاي تستي روزانه به صورت فراآزمون در سامانه لرنيتو و نيز پي دي اف در گوگل درايو قرار گرفت.
o

-

ساعت كﻼس رفع اشكال ١٨ :تا ١٩:١٥
هر شب آزمون شناور از  ٢١تا  ٢٢به مدت  ١٥دقيقه برگزار گرديد.

در راند  ،٣به ترتيب يك روز آزمون جامع شبيه ساز ،يك روز فرصت جمعبندي و در نهايت يك روز آزمون جامع نيمسال دوم برگزار گرديد.

برنامه ريزي مطالعاتي در اردوي درسي
در طي اردوي درسي ،شش روش برنامه ريزي پيشنهادي روزانه به
دانش آموزان ارائه شد كه به كمك مشاورين ميتوانستند آن را شخصي
سازي نيز كنند.

🔸ستون اول ،مبتني بر استراحت صبح و غروب
🔸ستون دوم ،مبتني بر استراحت بعد از ظهر

📍رديف ) ١دسته (Aمناسب دانش آموزاني كه در اكثر دروس
يادگيري موفقي داشته اند.
📍رديف ) ٢دسته (Bمناسب دانش آموزاني كه فكر ميكنند ضعف هاي
قابل توجهي در دروس دارند يا نيازمند به كار با حوصله تر هستند.
📍رديف ) ٣المپياديها( دسته آخر مناسب افراديه كه المپياد ميخونن
و توقع ميره بيشتر انرژي شون صرف المپياد بشه و در انجام بسته هاي
تستي ،كافيه مضارب فرد يا مسائل دشوارتر را انجام بدن.

مرحله) ٥هفته آخر ارديبهشت (١٣٩٩
فرجه ريكاوري بهمراه بسته هاي ويژه

طبﻖ وعده قبلي ،بعد از نزديك سه ماه تﻼش سنگين ،قرار شد دانش آموزان  ٨تا  ١٠روز استراحت و ريكاوري كنند تا با آمادگي وارد مرحله آموزشهاي تكميلي
خرداد ماه و اردوي درسي پايانترم ها شوند.
ضمنا در اين فاصله زماني با توجه به همزماني با دهه آخر ماه رمضان ،امكان استفاده معنوي از شب هاي قدر و نيز بهره مندي از تعطيﻼت عيد فطر مورد تاكيد
شوراي دبيرستان بود و به همين علت موقتا كاهش حجم محتواي آموزشي هدف گذاري شد.

❇ براي اين بازه ،دو فعاليت كوچك در حد روزي دو و نيم ساعت نيز طراحي گرديد تا دانش آموزان دچار تنبلي ذهني نگردند.
 -١بسته هاي ويژه مباحث نيمسال دوم )شامل سوال هاي يه كم قوي تر( براي استفاده عﻼقه مندان
 -٢روزي در حد يك ساعت ،دوره مباحث نيمسال اول طبﻖ برنامه پيشنهادي



ضمنا آزمون مرحله دوم پايش سمپاد به شكل آنﻼين در انتهاي ارديبهشت برگزار شد.

مرحله) ٦سه هفته ابتداي خرداد (١٣٩٩
بخش دوم آموزش تكميلي ،برگزاري  ٨وبينار علمي ،اردوي آمادگي ﭘايانترم ها
عﻼمه حلي  ٥به عنوان تنها مدرسه اي كه دروس خود را با كيفيت و زودتر از موقع اتمام و به طور كامل جمعبندي كرده است تصميم گرفت تا بخشي از دوره
تابستاني پايه دوازدهم كه قطعا كوتاه خواهد شد را زودتر برگزار كند تا جلوي مشكﻼت احتمالي سال تحصيلي آينده را همينجا گرفته باشد.
ضمنا با توجه به فرصت ايجاد شده ،اين ايده مطرح شد كه با برگزاري تعداد قابل توجهي وبينار علمي و با استفاده از اساتيد ويژه ،برخي مباحث هدفمند علمي
براي دانش آموزان ارائه شود و قدري از فضاي عادي آموزش فاصله و فراغت ايجاد شود.
اهداف:
-

برنامه مطالعاتي جهت آمادگي پايانترم ها

-

نمونه سوال هاي شبيه ساز پايانترم به شكل تكليف

-

وبينار هاي علمي

-

كﻼسهاي تكميلي شامل:
الف( پايه دهم :تست زيست+پروژه كامپيوتر
ب( پايه يازدهم :يك فصل از هر درس اختصاصي دوازدهم

ضمنا جهت ايجاد نشاط علمي در خرداد ماه و استفاده از فرصت
طﻼيي آموزش آنﻼين بدون دغدغه هاي آموزش رسمي آموزش و
پرورش ،از تعدادي از اساتيد برجسته دعوت كرديم كه براي شما
ارائه داشته باشند.
✅ پنج موضوع اصلي انتخاب شد كه در روز هاي فرد )يكشنبه،
سه شنبه و پنج شنبه( و در قالب  ٨جلسه وبينار حوالي ساعت ١٥
ارائه گرديد.

مرحله) ٧هفته آخر خرداد (١٣٩٩
برگزاري ﭘايانترم ها به صورت تشريحي  /شفاهي  /تستي

با توجه به تجربه ميانترم ها و نيز بررسي همه جانبه مجدد در مورد سامانه هاي آزمون تشريحي ،در نهايت همان سامانه كوئرا براي آزمون هاي تشريحي و لرنيتو
براي آزمون جامع تستي دروس عمومي برگزيده شد.
-

مجددا آموزش ها و مانور شبيه سازي جهت رفع نگراني هاي دانش آموزان برگزار گرديد.

-

آزمون ها به صورت انتخابي  ٥نمره آنﻼين يا  ٢٠نمره حضوري به دانش آموزان پيشنهاد شد.

-

آزمون ها در  ١٢گروه برگزار شد.

-

براي برخي دانش آموزان و به درخواست آنها ،آزمون حضوري نيز با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري برقرار گرديد.

-

جهت آزمون درس زيست شناسي نيز بات تلﮕرامي براي آزمون شفاهي نوشته و بهره برداري شد.

در تاريخ  ٣٠خرداد پايان سال تحصيلي اعﻼم گرديد.
كمتر از يك هفته بعد از آن ،كارنامه هاي دانش آموزان در كارتابل فردي دانش آموزان در وب سايت مدرسه قرار گرفت.

در انتها از زحمات كليه دبيران و مشاورين و خصوصا تيم اجرائي و نيز مديريت محترم مدرسه كه بدون همكاري و پشتيباني آن ها ،ارائه اين حجم از برنامه ها
مقدور نبود ،نهايت تشكر را دارم .ضمنا به دانش آموزان عزيزي كه با تحمل دشواري هاي آموزش آنﻼين و همراهي با برنامه هاي مدرسه ،مايه دلگرمي ما بودند،
خسته نباشيد عرض ميكنم.
خدا را شاكريم كه اين سال خاص تحصيلي )كه با  ١١روز تعطيلي غير مترقبه در نيمه اول و چهار ماه تعطيلي در نيمه دوم همراه شد( را با سﻼمتي و همدلي به
پايان ميبريم.
سروش شريفي ١٠ ،تير ١٣٩٩
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