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 19-کووید بهواکنش یونسکو 
 2020آوریل  –4,2یادداشت شماره  –بخش آموزش 

و بخش سیاست آموزشی با حمایت دفاتر یونسکو در  آموزش المللیبیندفتر یونسکو در بیروت، اداره تهیه شده توسط: 
 بانکوك و آبوجا

اي یونسکو در تهرانترجمه: دفتر منطقه  

 آموزش در چارچوب یادگیري از راه دورحفظ کیفیت بحران و برنامه درسی: 

 

 مه:مقد

 هااي که میلیونگونهزندگی بخش کثیري از دانش آموزان، آموزگاران و والدین را در سراسر جهان تغییر داده است به 19-کووید میپاند
تواند میوهله اول یک بحران سالمت است اما  نفر درحال حاضر مشغول تدریس یا یادگیري از خانه هستند. درحالی که این وضعیت در

تواند به فرصتی براي میاثرات بلندمدت قابل توجهی بر آموزش، برنامه درسی و فرآیند یادگیري داشته باشد. با این حال، همین وضعیت 
ي هاان به منظور تقویت مهارتي دانش آموزهابازاندیشی در برنامه درسی، نحوه ارزیابی فرآیندهاي تدریس و یادگیري و توسعه قابلیت

 بدل شود. هایادگیري و حفظ انگیزه آن

را باید به دلیل حفظ رسد، اما دوران پسابحران میهرچند پیش بینی زمان بازگشت موسسات آموزشی به روال عادي همچنان زود به نظر 
 استمرار یادگیري (و برنامه درسی) پیشاپیش در نظر داشت. 

جا از منابع (ازجمله منابع ي کشورها در سطح ملی به ویژه درحوزه آموزش در مواقع اضطراري، و استفاده بههاشها از تالآموختهدرس
 نشوند. میبه کارگرفته شوند تا دانش آموزان، آموزگاران و والدین دچار دلزدگی یا سردرگدیجیتال) باید هرچه بیشتر 

به منظور ارتباط و همکاري بهتر  آموزگاران، و براي هادرجهت تقویت پیوندهایشان با خانوادهتواند فرصتی را براي مدارس میبحران حاضر 
توانند مشارکت بیشتري در میران و والدین بحران بدین معنی است که آموزگا، همچنینبا والدین درراستاي منافع فرزندان ایجاد کند. 

تواند به ایجاد یک پارادایم یادگیري دانش آموزمحور، مشارکتی و فراگیر که میتصمیم براي مناسب بودن برنامه درسی بگیرند این امر 
 گیرد بینجامد.میمنافع دانش آموزان و همچنین محیط اطراف و آمال و آررزوهایشان را درنظر 

 تعریف مساله و مسائل کلیدي مربوطه:

به منظور اطمینان  و ارتباطات ي اطالعاتهافناوري، تمایلی براي هجوم به سمت استفاده از 19-کوویدمیجریان پاند در
، مشارکت، انگیزش و حمایت دانش آموزان براي یادگیري اگر هدف شود. با این حال،میاز استمرار فرآیند یادگیري دیده 

به کارگرفته ضرورت دارد. استمرار یادگیري خارج از رویکرد کیفیت درمورد  مالحظات بیشتريدر این دوران است، 
 ي زیر را فراهم کنند:هایی است که امکانهامدرسه مستلزم پیش زمینه
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از منابع تدریس و یادگیري با کیفیت و در درسترس و هم چنین حمایت اجتماعی و هیجانی  دانش آموزان •
 شدن از جانب آموزگاران و والدین برخوردار شوند. از جمله اعتماد به نفس گرفتن و درك

به دانش آموزان در کسب، توسعه و به کارگیري دانش، مهارت، نگرش و رفتارهایی که معرف آموزگاران  •
 . است، کمک کنندآموزش شهروندي همچون یی هاارزش

 ، و نهایتا؛ریق حمایت، تشویق، و تجهیز درموارد الزم، کمک کنندبه تقویت آموزش فرزندانشان از ط هاخانواده •

از طریق بازبینی در موارد مربوط به یادگیري و انجام اقدامات نظارتی الزم الزامات جدیدي را نظام آموزشی  •
 بنا به اقتضا، در پیش بگیرد.

کالس و ارزیابی، باید به گونه اي متفاوت و به برنامه درسی و موارد مربوط به آن، از قبیل منابع آموزشی، مهارت اداره 
ي منعطف هامورد بازبینی قرار گیرد. روندهاي معمول باید جاي خود را به راهکارهاي خالق و نوآوريمیصورت سیست

 بدهند تا یادگیري در زمان بحران به صورت باکیفیت، درست و اثربخش اتفاق بیفتد.

ي چارچوب، شیوه مطالعاتی، شرح درس (از جمله تعدادي مهارت قابل حصول برنامه درسی به طور معمول، از یک سر
شکیل شده تمنابع آموزشی مانند کتب درسی  ویادگیري)  یا دروس قابل ي مختلفهااز طریق یک توالی منظم از حوزه

شوند و آموزگاران میکترونیک بارگذاري اغلب به صورت ال ها. در جریان یادگیري از راه دور، کتب درسی و و درساست
ستا با ااین امور به برنامه ریزي جامع و همرمیدهند. تمامیکنند و به دانش آموزان تکلیف میاز راه دور تدریس 

دین ضافی بر دوش دانش آموز و والایجاد بار ااز دارند تا  نیاز تي یادگیري و استانداردها و معیارهاي کیفیهااولویت
 جلوگیري به عمل آید. 

ي یادگیري ممکن است از قبل به صورت آنالین در هابرخی حوزه :موضوعات درسی/ي یادگیريهاحوزه •
 هاتالش و خالقیت بیشتري براي سرمایه گذاري در سایر حوزه دسترس باشند (براي مثال زبان، ریاضی و علوم).

مانند مطالعات اجتماعی، هنر، و تربیت بدنی الزم است تا این دروس مغفول واقع نشوند. کشورها باید به تمایز 
میان موضوعات درسی که نیازمند مقیاس و توالی معینی هستند و دروسی که محتواي آنها از انعطاف بیشتري 

 برخوردار است توجه کنند.

ترین مولفه برنامه درسی و نزدیک ترین ماده آموزشی به  از آنجا که کتب درسی ملموس کتب درسی: •
آموزگاران و دانش آموزان هستند، دیجیتالی شدنشان در برخی موارد به بارگذاري کتب، دروس، و تکالیف به 

شوند. حقوق میشود. در بسیاري کشورها، کتب درسی توسط بخش خصوصی چاپ میصورت آنالین محدود 
شود که با هزینه همراه است. میتالی کردن محتواي آنها یک چالش محسوب یبراي دیجمولف و امتیاز و اجازه 

ي فناوري اطالعات و هاو بنگاه هامشارکت اثربخش میان بخش دولتی و خصوصی، براي مثال در قالب چاپخانه
 ارتباطات باید در اسرع وقت در دستور کار قرار گیرد. 
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یشان را از طریق بستر آنالین، تلویزیون یا رادیو ارایه هاواست کرد تا درستوان از آموزگاران درخمیآموزگاران:  •
شود، معلمان باید براي بهره میبراي حفظ کارکرد نظام آموزشی محسوب  میدهند. درحالی که این امر اقدا

ي هاآنالین، شبکه يهاي قابل ارایه در بستر یادگیري از راه دور مانند پلتفورمهاگیري از گستره وسیعی از فرصت
مادگی داشته باشند تا بدین ترتیب، ارتباط دوسویه خود را با دانش آموزان حفظ اجتماعی، تلویزیون و رادیو آ

کنند. نظام آموزشی باید نیازهاي آموزگارانی را که با این شرایط اضطراري مواجه شده اند، در اولویت قرار دهد 
ل کند. این استمرار باید برمبناي ظرفیت آموزگاران براي کار حرفه اي تا از استمرار امر تدریس اطمینان حاص

و مستقل، توانایی شان در انطباق و تعامل در شرایط پیچیده، توانایی شان در اتکا به دانش، مهارت  و اقدامات 
سازماندهی آموزگاران حول ابزارهاي سریع ارتباطی که د. مختلف، و نیز اختیار و مسوولیت شخصی، استوار باش

ن آموزش این امر مواردي همچوبراي مدیریت این بحران اختصاص داده شده اند، بسیار حائز اهمیت است. 
باید براي گیرد که میرا دربري اجتماعی هال اطالعات و نیز آموزش استفاده از شبکهمجازي و بستري براي تباد

ي حین تدریس مورد استفاده قرار هاي سریع یا راهنماییهاي مرتبط با تدریس از قبیل طرح درسهاهدف
 گیرد.

 هعالو باید به کار گرفته شوند. آموزشی تاوردهايدساعتبارسنجی ی براي ارزیابی و ي مناسبهاروش ارزشیابی: •
 دن ارزشیابی در سطوح مختلف از طرق زیر حائز اهمیت است: بر ارائه منابع و دروس به صورت از راه دور، گنجان

 الف) بازخورد فوري، مرتبط، و سازنده به دانش آموزان
ي هاي گروهی، پرسشگري راهبردي، پروژههاي آگاهی بخش برمبناي مشاهدات، تعامالت، بحثهاب) ارزیابی

ي کلی مانند هاي نمره اي د) ارزیابیهاارزشیابیخالقانه و دیگر تکالیف انگیزاننده براي دانش آموزان ج) 
ي متعارف احتماال هاي کلی و امتحانات سراسري و ارزیابیهادر شرایط کنونی، ارزشیابیامتحانات پایان سال. 

ي ارزشیابی مانند ها. بدین معنی که یا به تعویق بیفتند یا با دیگر روشمورد تجدید نظر قرار گیرندباید 
السی یا مدرسه اي جایگزین شوند یا براساس مقیاس یا شرایط برگزاري شان، با تغییراتی روبرو ي کهاارزشیابی

و تصمیمات  ي مختلف را درنظر گرفتههاشوند؛ مثال به صورت آنالین برگزار شوند. درکل، کشورها باید حالت
 مقتضی را اتخاذ کنند.

درخصوص برنامه درسی میخاذ یک رویکرد سیستکه ات باید به یاد داشتي آموزشی: هامتنوع سازي گزینه •
ي سنتی موجود خواهد انجامید. یادگیري دیجیتال،  از هاروش وراي هر چه بیشتر متنوع سازي آموزشبه 

مطمئناً بهترین انتخاب است. محتواي دیجیتال البته باید با دیگر انواع طریق ابزارها و پلتفورمهاي دیجیتال، 
یی هادانش آموزان از جمله آنمیي اجتماعی همراه شود تا در اختیار تماهاتلویزیون، رادیو و شبکهرسانه مانند 

 که از ارتباط و ابزارهاي اینترنتی بی بهره اند، قرار گیرد.
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 هاي قبلی و بحران فعلی:یی از تجربههادرس

اي را براي گذار از رویکردهاي ی وقفهتالش ب توان گفت این یک واقعیت است که کشورهامیبراساس تجارب قبلی و فعلی 
 دهند. مییادگیري چهره به چهره، به سمت رویکردهاي یادگیري از راه دور با استفاده از ابزارهاي دیجیتال انجام 

با این حال، همچنان که در جریان این بحران هم ثابت شد، دیجیتالی شدن صرفا به معنی بارگذاري دروس به صورت 
و هماهنگی یا تدریس آموزگاران در مقابل دوربین نیست. بدون وجود آماده سازي الزم براي آموزگاران و راهبري آنالین 

و به زحمت افتادن آموزگاران، دانش آموزان و والدین خواهد انجامید. می قوي در سطح ملی و محلی، این امر به سردرگ
 هایشان از پس آنهاتکالیف مواجه شوند که خود و خانوادهدانش آموزان در این صورت ممکن است با انبوهی از 

ي هایشان به ابزارهاي آنالین دسترسی ندارند و حتی شبکههابسیاري از دانش آموزان و خانوادهآیند. به عالوه، میبرن
و  هازیرساخت ي این حوزه عبارتند ازهاشوند. دیگر چالشمیسرعت اشباع شده و با کندي همراه ملی و محلی نیز به 

 ي بی سوادي باال و مساله زبان ارائه دروس.هاي اقتصادي کم و نیز نرخهاابزارهاي ضعیف، ظرفیت

و پاسخ  هاي دانش آموزان، تمرکز بر ارزشهایادگیري در جریان بحران، عالوه بر گسترش دانش و توسعه و حفظ مهارت
نگیزه کافی داشتن براي چشم او  ی و هیجانی کافی دریافت کردنبه نیاز دانش آموزان به آرامش یافتن، حمایت اجتماع

کند. بحران مستلزم همکاري بین بخشی بیشتري میان آموزش، سالمت، اقتصاد و میآینده را طلب  برايمثبت  انداز
 گرایانه و فراگیر است.، با نگرشی کلهادیگر بخش

ع تر شود. این امر از طریق تاریخ شفاهی و یادگیري بین غنی تر و متنوتواند و باید میدرچارچوب بحران، یادگیري 
، آموزگاران، و مدیران را با به اشتراك گذاري چندجهتی و یادگیري از هاافتد و خانوادهمینسلی خانواده و اجتماع اتفاق 

 است. میررسو غی میو درنظر داشتن آموزش رسمی گیرد. مساله در اینجا فراتر رفتن از آموزش رسمییکدیگر دربر

ي لذت بخش یادگیري که روحشان را در زمان هادانش آموزان حتی المقدور باید به بازي کردن و مشارکت در فعالیت
 کند، ترغیب شوند.میدهد و انگیزه شان را براي یادگیري تقویت میبحران جال 

 

 :مداخالت سیاستیي عملی براي طراحی هادهاي کلیدي و پیشنهاپیام

 گذاري سیاستدرسطح 
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ي مختلف وزارت آموزش و پرورش ستادهایی هاي تدوین برنامه درسی و بخشهااین امر بسیار مهم است که سازمان
موضوعات درسی مختلف تشکیل دهند و آموزگاران  در یادگیري ستاوردهايدو مشترك به منظور بازتعریف برنامه درسی 

دخیل کنند. آموزگاران و والدین باید بتوانند به صورت منعطف و خالق براساس یک دستورالعمل  هاو والدین را هم در آن
ي بحران، نباید انتظار داشت برنامه درسی معمول که هاي یادگیري، به فعالیت بپردازند. در زمانهاو تمرکز بر اولویت

 ال ارائه شود. زمانبر و پرکار است از طریق ابزارهاي آنالین، به صورت تمام و کم

براي دانش اموزان از جمله دختران  هاي یادگیري، ایجاد دانش، توسعه مهارت و کاربرد آنهاانسجام و عدالت در فرصت
 درآمد باید درنظر گرفته شود.ي کمهاساکن مناطق روستایی، آواره شدگان، افراد داراي نیازهاي ویژه و اعضاي خانواده

اند، یا با خطر ترك یادگیري با دشواري مواجه التحصیلی هستند، یا دررغی که در شرف فااولویت دهی به دانش آموزان
 تحصیل به دالیل اقتصادي روبرو اند، بسیار حائز اهمیت است.

ي آموزشی، مدیریت مدرسه، هابه برنامه درسی باید از طریق اطمینان از انسجام میان سیاستمی رویکردهاي سیست
، ارزشیابی، فعالیت معلمان و منابع آموزشی حفظ شوند. همچنین نه تنها ایجاد یک بستر براي یادگیري دانش آموز

ي برنامه درسی و مسائل مربوط به آن هامولفهمی بارگزاري و بارگیري منابع حائز اهمیت است، بلکه انسجام میان تما
 نیز به همان اندازه اهمیت دارد. 

ن به منظور دعوت از معلمان براي کاوش هرچه بیشتر در عناصر برنامه درسی توامیي بحران هم چنین هااز زمان
مختلفی  وابزار ها، بهره برد تا بدین ترتیب بتوانند به روشهاو طرح درس هامکتوب و کتب درسی، از قبیل چارچوب

اند در گسترش تومییی هاجبران کیفیت یادگیري و تدریس برنامه درسی دسترسی داشته باشند. چنین فعالیتراي ب
 فرهنگ برنامه درسی مبتنی بر چشم اندازي مشترك درباره کیفیت یادگیري مفید واقع شود. 

ي تدوین برنامه درسی، در تعامل با مسئول هماهنگی آموزگاران و متخصصان هاي آموزش و پرورش، واحدهاوزارتخانه
شوند و میارزشیابی باید به همفکري و برنامه ریزي براي دوران پسابحران بپردازند یعنی زمانی که مدارس بازگشایی 

 هاآموختها توجه به درسدر ارتباط هستند. با این حال، ب هادانش آموزان به صورت قبل با کالس درس و دیگر فعالیت
ي عادي دنبال شود.  بحران فعلی فرصتی هاي مختلف، تدوین و پیاده سازي برنامه درسی نباید مثل زمانهااز بحران

ي ارزشیابی برنامه درسی به منظور شناسایی عناصر غیرضروري هاو روش ا کیفیتببزرگ را براي بازنگري در یادگیري 
 اید بازتعریف، حذف، جایگزین یا تقویت شوند. دهد که بمیو ناکارامد به دست 

 

 در سطح عملیاتی
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مات امدیران مدارس باید آموزگاران را با ترغیب به گفت و گو با یکدیگر، همراستا ساختن رویکردهاي تدریس و نیز الز
 ، هماهنگ سازند. هامربوط به تکالیف و ارزشیابی

ي خود هاطوري سازمان یابند که اموزگاران بتوانند از باالدستییی را تشکیل دهند و هامدارس باید در کنار هم خوشه
ي تدریس به ویژه درحوزه ادغام تدریس با فناوري اطالعات و ارتباطات، کمک و حمایت هادر مسائل درسی و روش

 دریافت کنند. 

ن براي کمک به یادگیري در بستر آنالین به ي آموزگاراهامقامات ملی و استانی در حوزه آموزش باید به سرعت ظرفیت
صورت تعاملی را ارزیابی کنند. مدارس و آموزگاران باید از آزادي عمل بیشتري در مدیریت برنامه درسی متناسب با 

 شرایط محلی برخوردار باشند. 

در سطح ملی و استانی ن در کمک به یادگیري از راه دور، مدیران مسئول به منظور ارتقاي ظرفیت آموزگاران و والدی
ي خصوصی فعال در فضاي یادگیري آنالین و از راه هاي مردم نهاد و شرکتهاي قابل اتکایی با سازمانهاباید همکاري

دور ایجاد کنند. این نهادها میتوانند جلسات آموزشی سریعی به کمک ابزارهاي تعاملی همچون پاورپوینت، ویدیو، 
 برگزار کنند.امتحانک، تعریف پروژه و غیره 

دانش آموزان که درمقایسه با آموزگاران و والدین، غالبا تجربه بیشتري در استفاده از ابزارهاي دیجیتال دارند باید در 
تعریف شرایط یادگیري آنالین و نحوه نمایش دادن محتواي آنالین مشارکت کنند. دانش آموزان به جاي یادگیري 

ه یک اثر هنري ي نامرتبط، احتماال عالقه بیشتري به مناظره درباره یک موضوع روز یا بحث دربارهاو داده هاواقعیت
خواهند اثر خالقانه خود را از طریق ساخت ویدئو، تصاویر متحرك و دیگر میدارند و نقاشی  یا مثل یک رمان، فیلم

 ي مجازي ایجاد کنند. هاابزارهاي شبکه

دانش آموزان درحوزه تفکر درمورد امور مهم، مثل پرسشگري، خالقیت، فرصتی را به منظور ارتقاي مهارت بحران فعلی 
ي مهم اجتماعی و هیجانی مانند همدردي، هادهد. در عین حال، به آنها در ایجاد مهارتمیو حل مساله به دست 

اقدام مسئوالنه در چارچوب ریسک پذیري و  همکاري، کمک به یکدیگر، تاب آوري و فعال بودن، ابتکار عمل داشتن و
 کند. میتصمیم گیري، کمک 

و شیوه ارزیابی آنها نیازمند بازنگري جدي است. در جریان بحران، بیش از نمره دهی، کمک به  یادگیري دستاوردهاي
اهمیت دارد. دانش آموزان براي شناسایی نقاط قوت و ضعفشان و حرکت به سوي غلبه بر مشکالت یادگیري است که 

ي آگاهی بخش و تبدیل آنها به فرصتی براي یادگیري هاآموزگاران و مدارس باید از امکان بیشتري براي انجام ارزیابی
ي هابرخوردار باشند. دانش آموزان نیز با توجه به آشنایی متعارف با ابزارهاي آنالین، باید در ساختارمند کردن این روش

 ، دخیل باشند.است ارزیابی در گروه همساالنو ارزیابی خود ي ازجدید ارزشیابی که آمیخته ا
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