
 بسمه تعالی 

   خانم صلح جوجلسه آموزش خانواده  مینسو

 "یری دانش آموز در محیط مجازیگنحوه نظارت بر یاد"با عنوان 
 

بشا مووشو     محترم دانش  آمشوزا   و اولیای  جوسرکار خانم صلحبا حضور  مهر ماهدر جلسه آموزش خانواده  مینسو

 برگزار گردید.نحوه نظارت بر یادگیری دان  آموز در محیط مجازی 

 ا... مجید آغاز گردید.جلسه با تالوت آیاتی از کالم 

 سرکار خانم صلح جو مطالب زیر را بیا  نمودند: 
 

 یادگیری در فضای مجازی:

تجربه یادگیری در فضای مجازی، از جمله رخدادهایی بود که برای سیستم آموزش متوسطه سراسر جها  رخدادی 

 نوین بود. 

     سیسشتم آموزیشی را بشر میدزیدنشد و     این سبک آموزش همواره ویژه افرادی بود که با خواسشته خشود ایشن

 تحمیلی برای دان  آموزا  نبود.

    ، از طرفی دیدر قطعا تمرکز کرد  پای سیستم صفحه کامپیوتر برای نوجوانی که پر از انرژی و یشور اسش

 کاری بسیار انرژی بر و خسته کننده اس .

           یشادگیری و رصشد    با وجود اهمیش  مسشلولی  پش یر نمشود  دانش  آمشوزا  در سشن نوجشوانی نسشب  بشه

عملکردیا ، ولی یرایط این روزهای آموزش در یرایط کرونا، نیاز بیشتری به خانواده بشه عنشوا  نشابر بشر     

 عملکرد دان  آموزا  نسب  به زما  حضوری دارد.

 

 نحوه نظارت خانواده ها بر یادگیری و عملکرد دانش آموزان:

مجازی از عمده ترین دغدغه های والدین بوده اس . راهکارهشایی  نظارت خانواده ها به ویژه بر حضور آنها در فضای 

 فرزندی آسیبی وارد نشود.-برای نحوه نظارت بر یادگیری و عملکرد دان  آموزا  به طوری که به رابطه والد

       وسیله مناسب برای آموزش مجازی، سیستم کامپیوتر اس . تلفن همراه، بشه علش  وجشود تعشداد زیشادی از

موووعات ج اب، همچنین کوچکی صفحه نمای  وسیله مناسبی برای آموزش نیس . هشر   اپلیکیشن ها و

 چه صفحه وسیله ای که دان  آموز با آ  کار میکند کوچکتر باید، توا  نظارت را کاه  می دهد.

 . بهتر اس  سیستم کامپیوتر داخل هال منزل قرار بدیرد، تا بتوا  به راحتی به صفحه مانیتور ایراف دای 

 م اینترن  مصرف یده رصد یود.حج 

    والدین یاغلی که حین آموزش در منزل نیستند، زما  برگش  یرح اتفاقات روز را از دان  آمشوزا  جویشا

یوند و صورت نامحسوس حجم جزوه روز فرزند خود را رصد کنند. اگر حجم کم بشود یکشی از علتهشا مشی     

 تواند حضور کمرنگ دان  آموز سر کالسها باید.

  توجه یدید دان  آموز مشغول فعالی  غیر درسی اس  و یا توجهی به کالس نشدارد، بشا یشک تش کر     اگر م

 کوچک حواس  را به سم  کالس برده و اگر موثر نبود مووو  را به مشاور پایه اطال  دهد.

 

  



 

 

 

 

 

 


