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درود ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﯾﮑﯽ از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎی ﮐﻤﻮن ﻧﻮرﺷﻮﭘﯿﻨﮓ درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ.
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻗﺒﻼ ﺑﮫ اطﻼع ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪه از ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ  ۱۹ﻣﺎرس در ھﻤﮫ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯽ ﺗﺪرﯾﺲ از راه دور اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺎ درک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از ﺗﻼشھﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ و آﻧﭽﮫ
ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﺗﺪرﯾﺲ از راه دور ﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ وﺟﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد ،ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ اھﻤﯿﺖ دارد ﮐﮫ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ و ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺗﻼشھﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﺰرﮔﺘﺮی را ﭘﯿﺮاﻣﻮن درسھﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﻋﮭﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﮭﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی درسھﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

•
•
•
•

ﺑﺮای ﺧﻮد در ﻣﻨﺰل ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای درس ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
روال ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ روزاﻧﮫ ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﺑﻄﻮر روزاﻧﮫ ﺑﺎ آﻣﻮزﮔﺎری ﮐﮫ ﮐﺎر ﺗﺪرﯾﺲ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﺗﺪرﯾﺲ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮل اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﮫ از ﺷﻤﺎ ھﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﮫ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻣﺎ درک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ
اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد و ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ اھﻤﯿﺖ دارد ﮐﮫ ﺷﻤﺎ
اﻣﮑﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ درسھﺎی ﺧﻮد را ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ .اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﮐﻤﮏ دارﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﯽ ﺧﻮد
) (Mentorﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ آﻣﺪن ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ و درﯾﺎﻓﺖ ﻟﻮازم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دارﯾﺪ و ﯾﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﯾﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ در درسھﺎی ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﺎدر
آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺤﻞ ﻣﺪرﺳﮫ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﺑﺎ ﻣﺮﺑﯽ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﮫ و زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎ زﻣﺎن ﺗﺪرﯾﺲ دﯾﮕﺮی ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﮑﻨﺪ.

ﭼﮫ ﻣﻮاردی را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺪرﯾﺲ از راه دور ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دھﯿﺪ
ﺗﺪرﯾﺲ از راه دور درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه روزھﺎی ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ روزاﻧﮫ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﮫ اﻣﮑﺎن آن را
دارﯾﺪ ،دﻧﺒﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .آﻣﻮزﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﺮای ھﺮ ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻼس ﺛﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺪ
ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دھﯿﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﯾﮏ ﻏﯿﺒﺖ ﻏﯿﺮﻣﻮﺟﮫ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺮای اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺪرﺳﮫ ﺧﻮد را ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﮐﻼسھﺎی درس ﺷﻤﺎ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺪرﯾﺲ از ﺳﻮی آﻣﻮزﮔﺎر در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﮐﺎر درﺳﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
آﻣﻮزﮔﺎرﺗﺎن ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼسھﺎی درس را ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اطﻼع ﺧﻮاھﺪ داد .اﯾﻦ اﻣﺮ اھﻤﯿﺖ دارد ﮐﮫ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﭘﺴﺖ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻨﻮان داﻧﺶآﻣﻮز در ﻣﻮرد ﮐﺎر ﺑﺮ روی درسھﺎی ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ روزاﻧﮫ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن
دﻧﺒﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ دارﯾﺪ ھﻤﯿﺸﮫ اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آﻣﻮزﮔﺎر ﺧﻮد را دارﯾﺪ .ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ
ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.
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ﺗﺪرﯾﺲ از راه دور ،ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺑﺼﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ؟
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ روزاﻧﮫ ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ و در ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﮫ ﮐﻼس درس ﺷﺮوع ﺷﻮد ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﻧﺶآﻣﻮزی ﺧﻮد
و ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد در ﮔﻮﮔﻞ ﮐﮫ از ﺳﻮی ﻣﺪرﺳﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺗﺪرﯾﺲ از طﺮﯾﻖ  Google Classroomو ) Google Meetاز طﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ( اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ از طﺮﯾﻖ ورود ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮫ روش ﻣﻌﻤﻮل ،ﺑﮫ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ.
اﮔﺮ ﺑﺪﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﮑﺎن درس ﺧﻮاﻧﺪن از ﺧﺎﻧﮫ ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻣﮑﺎن درس ﺧﻮاﻧﺪن در ﻣﺪرﺳﮫ وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .در
اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎ ﻣﺮﺑﯽ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﺮاب ﺷﻮد و ﯾﺎ ﮐﺎر ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺪرﺳﮫ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﮔﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻣﺪرﺳﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﯽ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﮔﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ واﺣﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی دﯾﮕﺮ دارﯾﺪ ،از آن دﺳﺘﮕﺎه
وارد  Googleﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
اطﻼﻋﺎت و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦھﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺪرﯾﺲ از راه دور در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﮐﻤﻮن ﻧﻮرﺷﻮﭘﯿﻨﮓ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ:

https://www.norrkoping.se/information-om-det-nyacoronaviruset/distansundervisning-for-dig-som-gar-i-kommunal-gymnasieskola

اﮔﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮ ھﺴﺘﯿﺪ
ﮐﺎدر ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﮫ در ﻣﺤﻞ ﻣﺪرﺳﮫ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮل در دﺳﺘﺮس ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻨﻮان
داﻧﺶآﻣﻮز ﻧﮕﺮاﻧﯿﺪ و ﯾﺎ ﺣﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﮭﺪاﺷﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان از طﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ،ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ اﺳﮑﺎﯾﭗ
ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ .اﮔﺮ ﺧﻮاھﺎن آﻣﺪن و ﻣﻼﻗﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﯾﻨﮑﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ را رزرو ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

ﺑﺎ درودھﺎی دوﺳﺘﺎﻧﮫ
دﻓﺘﺮ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ

