دستورالعمل

تداوم آموزش در مناطق روستايي و عشايری
فاقد دسترسی به تلويزيون اينترنت(فضای مجازی) ،دستگاههای الكترونيكی و پخش صوتی و تصويری

مقدمه:
از آنجايی كه در برخی از مناطق همه دانش آموزان به شبكه تلويزيونی يا بستر امن اينترنت و ديگر ابزارهای توسعه
دهنده فرايند آموزش دسترسی ندارند ،ضرورت دارد معاونين آموزش ابتدايی با هماهنگی مسئولين آموزش و پرورش
عشاير استانها ،بر اساس دستورالعمل ذيل شرايط تداوم آموزش در مناطق روستايی و عشايری را فراهم آورند و اطمينان
حاصل نمايند كه هيچ دانش آموزی در اين مناطق از دسترسی به آموزش محروم نيست.

اهداف:
 تحقق راهكار  4-1سند تحول بنيادين و تشكيل مثلث تربيتی موثر رسانه ،خانواده و مدرسه (اهداف
آموزش و پرورش عمومی و رسمی كشور)
 فراهم كردن فرصت برابر آموزشی برای همه كودكان به اقتضای شرايط و موقعيت خاص آنان(عدالت
آموزشی)
 توسعه سواد رسانهای به عنوان يكی از مهمترين محورهای آموزش(تداوم فرايند يادگيری)

تفكيك دانش آموزان از نظر دسترسي:
الف :دانش آموزانی كه فاقد پوشش تلويزيونی و اينترنتی هستند.
ب :دانش آموزانی كه به سخت افزارهايی مانند رايانه ،لب تاپ و دستگاههای پخش كننده فيلم و صوت خانگی
نيز دسترسی ندارند.

الف :دانش آموزاني كه فاقد پوشش تلويزيون سراسري و اينترنتي هستند:
 .1استفاده از ظرفيت شبكه سيمای استان برای بازبخش كالسهای درس شبكه تلويزيونی آموزش.
 .2استفاده از ظرفيت راديويی صدا و سيمای استان برای توليد محتوی آموزشی صوتی.
 .3استفاده از ظرفيت بستههای آموزشی مكتوب در قالب درسنامه خودآموز.
 .4استفاده از ظرفيت دستگاههای پخش خانگی.
 .5فيلمهای آموزشی در قالب بسته نرمافزاری ساده و قابل استفاده در دستگاههای نمايش خانگی ،از طريق مديران
مدارس و راهبران آموزشی در اختيار اين گروه از دانش آموزان قرار گيرد.
 .6اعزام راهبران آموزشی و تربيتی و معلمان داوطلب برای حضور در منازل دانش آموزان.
 .7بايد تمام نكات بهداشتی در هنگام حضور در خانههای دانش آموزان توسط معلمين اعزامی رعايت شود.
 .8از ظرفيت افراد باسواد خانواده جهت تدريس خانگی به ديگر فرزندان استفاده شود.

ب :دانـش آمـوزاني كه به هيچ كدام از فرصتهاي آموزش مانند شبكه تلويزيوني ،اينترنت،
دستگاههاي نمايش خانگي و ...دسترسي ندارند:
 .1جدول بودجهبندی دروس با توضيحات تهيه و در اختيار آنها قرار گيرد.
 .2بر اساس جدول بودجهبندی در بازه زمانی تعيين شده درسنامه خودآموز يا نيمه خودآموز به صورت مكتوب
دراختيار آنان قرار گيرد.
 .3درسنامه به سمت و سوی تكاليف تكراری و كم ارزش نرود.
 .4هزينه مالی برای هيچ خانواده و دانش آموزی نداشته باشد.
 .5دروس به صورت گام به گام و به زبان ساده و در قالب مثالهای ساده و روان برای دانش آموز ارائه شود.
 .6در هر قسمت دانش آموز به صفحه كتاب درسی ارجاع داده شود.
 .7ابتدای آن راهنمای استفاده اولياء و دانش آموز قرار داده شود(حتی االمكان راهنمای استفاده در قالب فايل صوتی
برای اولياء پيش بينی شود)
 .8استفاده از ظرفيت مخابرات برای تماس تلفنی راهبران آموزشی و تربيتی با اوليا و دانش آموزان.
 .9اعزام هفتگی راهبر آموزشی(با رعايت تمام نكات ايمنی و بهداشتی جهت جلوگيری از شيوع ويروس در اين
مناطق) به همراه تجهيزات موردنياز مانند تلويزيون ،دستگاه پخش كننده و موتوربرق كوچك در مناطق صعب
العبور روستايی و عشايری برای نمايش محتوایهای آموزشی.

گام هاي تكميلي :
 .1طراحی مركز صدای دانش آموز :اصل بر اين است كه معلم بايد با دانش آموزان خود در هر شرايطی ارتباط
داشته باشند زيرا اين ارتباط نقش موثر تربيتی و آموزشی دارد و بايد اين فرصت حتماً طراحی شود.
 .2برای معلمان شاغل در مناطق محروم كه محل سكونت آنها در شهرهای مراكز استانها يا مجاور مراكز استانها
است ،يك يا چند مدرسه با امكانات الزم در اختيار آنها قرار بگيرد كه بتوانند از طريق تلفن و ...با دانش آموزان
در ارتباط باشند.
 .3به منظور حمايت تخصصیتر از فرايند آموزش به خصوص در مناطق محروم بايد يك مركز پاسخگويی قابل اتكا
دانش آموز و خانواده راه اندازی شود كه به سئواالت درسی ،علمی ،بهداشتی و  ...بچهها در طول ايام هفته از
ساعت  8تا  12از طريق تماس تلفنی پاسخ دهد.
 .4طراحی و را اندازی سايت تخصصی كه موضوعاتی مانند :جدول بودجهبندی دروس ،فيلم وكليپهای آموزشی،
محتوای درسنامه و ....به صورت روزانه درآن بارگذاری گردد تا دانش آموزان ،خانوادهها و آموزگارانی كه در
محدوده زمانی خاص امكان دسترسی به اينترنت را دارند ،از محتوای سايت فوق بهرهبرداری و استفاده نمايند.

نكات مهم در سايت آموزشي:
 .1در سايت آموزشی به جز مطالب كامالً ضروری مرتبط با تدريس دانش آموزان ،محتوای ديگری قرار داده نشود.
 .2آدرس سايت از طريق پيامك ،شبكههای اجتماعی مدارس و غيره در اختيار همگان قرار گيرد.
 .3با راه اندازی تاالر گفتگو و بخش تجارب معلمان مناطق روستايی و عشايری بر غنیسازی و بروزرسانی سايت
فوق اهتمام گردد.

