
مدرسه 
آنالین

دان شآموز
آ يتین بابکی

معلم
ماهک زند

ارتباط با اولیا
آناهیتا طهماسبی

دان شآموز مدرسه آنالین چه کسی م یتواند باشد؟

Ÿ از نظر محل زندگی

Ÿ از نظر جنسیت

Ÿ از نظر محدودیت سنی

Ÿ از نظر توان مالی و اقتصادي

Ÿ از نظر تنوع آموز شهاي مورد نیاز

معلمی در مدرسه آنالین چه ویژگ یهایی دارد؟

Ÿ از نظر کال سداري

Ÿ از نظر نیاز به مهارت کار با نرم افزار

Ÿ از نظر روش درس دادن

Ÿ از نظر دانش و تسلط مورد نیاز

Ÿ از نظر برقراري رابطه معلم - شاگردي با دان شآموز

بسترهاي آموزش آنالین

سنا پوراربابی

اسکاي روم، ادوبی کانکت، بیگ بلو باتن و ...                                                             .

چه فرقایی دارن و از کدوم استفاده کنیم؟                                                             .

Ÿ االن از چه بسترهایی براي آموزش آنالین استفاده م یشه؟

Ÿ اگه قرار باشه این بسترها با هم مقایسه بشن، معیارهاي مقایسه چه چیزهایی هست؟

Ÿ خیلی از مدارس از اسکاي روم استفاده م یکنن. شما هم تجرب هي استفاده از اسکاي روم رو داشتی. نظرت در موردش چیه؟

Ÿ دانشگا هها از ادوبی کانکت استفاده م یکنن. م یتونی با اسکاي روم مقایس هش کنی؟

Ÿ بعضی از جاها از بیگ بلو باتن استفاده م یکنن. یه جستجو کن ببین چی هست و چه نقاط ضعف و قوتی داره

براي این که چیزایی که یادگرفته شده تو ذهن بمونه و 

اصطالحا،تثبیت بشه،یه سري تمرین طراحی میشه .

عالوه بر اون  آزمو نهایی هم گرفته میشه

  تا معلم بفهمه دانش آموزا چه چیزایی رو یاد گرفتن و تو چه چیزایی هنوز ضعیف هستن.

Ÿ تمرین و امتحان تو محیط مجازي و مدرسه آنالین، چه فرق هایی با محیط فیزیکی داره؟

Ÿ براي تمرین و امتحان از چه وبسایت ها یا نرم افزارهایی تو دنیا استفاده می کنن؟

Ÿ این وبسایت ها یا نرم افزارها چه قابلیت هایی دارن و چه نقاط ضعفی؟

Ÿ چطور می شه مطئن شد که یه دانش آموز مدرسه آنالین، درس رو خوب یاد گرفته؟

Ÿ درسایی که پروژه محور هستن نه امتحانی رو چطور میشه تو مدرسه آنالین راه انداخت؟

برنام هریزي آموزشی
ساینا جهانگیري

این که چه روزي چه ساعتی چه چیزي توسط چه                                                       

کسی به کدوم دان شآموزها درس داده بشه و چطور و کی از 

اونا آزمون گرفته بشه، نیاز به برنام هریزي دقیق داره.

برنام هریزي آموزشی مدرسه آنالین چه فرقی با برنام هریزي براي مدرسه داره؟                                                                                                                      

گام اول برنام هریزي اینه که بدونیم چه کالسایی داریم. مدرسه آنالین چه چیزایی رو قراره آموزش بده؟ Ÿ

مدرسه آنالین از چه ساعتی تا چه ساعتی کالس داره و دان شآموزانش کیا هستن؟ Ÿ

اگه قرار باشه یه آدمایی چندین ساعت دانش آموز این مدرسه باشن و از طرفی تعدادي معلم هم براي آموزش اینها  Ÿ

استخدام کنیم؛ چطوري باید براي اینها برنامه ریزي آموزشی کنیم که مثال یه روز برنامه ها نشه ریاضی علوم ریاضی، 

فرداش بشه، ورزش ورزش تفریح! یا درساي سخت نیافتن تو ساعت آخر که همه خسته هستن. 

فرق برنامه ریزي آموزشی مدرسه آنالین با مدارس فیزیکی (مدرسه اي که باید رفت و توش حضور پیدا کرد) چیه؟ Ÿ

سایت مدرسه آنالین
پارمیس بیات

فرق سایت یه مدرسه آنالین با مدرسه فیزیکی مثل 

نوآور چیه؟

Ÿ میزان مراجعه و استفاده از سایت مدرسه آنالین نسبت به سایت مدارس معمولی چقدره؟

Ÿ چه کسانی به سایت مدرسه آنالین مراجعه می کنن؟

Ÿ این افراد براي برطرف کردن چه نیازهایی به سایت مراجعه م یکنن؟

Ÿ سایت مدرسه آنالین چه ویژگ یهاي خاصی باید داشته باشه تا پاسخگوي هم هي نیازها باشه؟

تمرین و آزمون
صبا رحمتی

مدیریت مدرسه آنالین
صبا رحمتی

مدیریت یعنی چی؟ وقتی م یگیم مدیریت یه مدرسه 

آنالین دقیقا داریم به چی فکر م یکنیم؟

                                                                                                                 

مدیریت مدرسه آنالین یعنی هماهنگی و تصمی مگیري و سازماندهی چه چیزهایی؟ Ÿ

مدیریت مدرسه آنالین چه شباهت هایی به مدیریت مدرسه فیزیکی (همون مدرسه اي که می رفتین) داره؟ Ÿ

براي مدیریت موفق یه مدرسه آنالین، چه مهارتهایی نیاز هست؟ Ÿ

فکر می کنی یه مدرسه آنالین جمع و جور، چند دانش آموز و چند تا کالس داره؟ Ÿ

مدیریت یک مدرسه آنالین به چه معاونت هایی نیاز داره؟ چرا؟ Ÿ

IT واحد
نیکا احمدي

قراره هم هي ارتباطات با استفاده از کامپیوتر یا تبلت یا 

گوشی باشه ...

واحد آي تی، قراره تو چه موضوعاتی به مدیریت مدرسه 

                                                      کمک کنه؟                                                        

تو زمین هي تبلیغات Ÿ

تو زمین هي ثبت نام Ÿ

تو زمین هي رد و بدل کردن پول Ÿ

اگر کسی از خارج از کشور بخواد ثبت نام کنه، میشه؟ Ÿ

اطالعات سایت مدرسه که فیلما و عکسا و پاورپوینتا و اطالعات معلما و بچ ههاست، اطالعات ارزشمند و بعضا  Ÿ

محرمان هاي هست. براي حفاظت از اطالعات چه کنیم؟

اگر وسط کالس آنالین، برق بره چی؟ برنام هاي براش داریم؟ Ÿ

براي محیط کالس از چی استفاده کنیم؟ خودمون تو سایت مدرسه و روي سرورهاي مدرسه کار کنیم یا مثل اسکاي  Ÿ

روم و اینا، بریم سراغ خدمات آماده؟

تبلیغات
آناهیتا طهماسبی

وقتی یه مدرسه، فقط یه آدرس اینترنتی هست ...

                                                                                                                 

شعار اصلی مدرسه آنالین ما چیه؟ Ÿ

ما چه خدمات ویژ هاي ارائه م یکنیم که باعث بشه، مشتر يهامون بیان سراغ ما؟ Ÿ

اصال مشتر يهاي ما چه کسانی هستن؟ Ÿ

مشتر يهامون رو از کجا پیدا کردیم و چطور باهاشون ارتباط برقرار کردیم؟ Ÿ

بهشون چه اطالعات اولی  هاي م یدیم؟ Ÿ

چطوري اعتمادشون رو جلب م یکنیم؟ Ÿ

تولید محتواي آموزشی
آوین اسپروز

درس دادن به یه تعدادي محتواي خوب آموزشی مثل 

کلیپ و عکس و وسایل بازي و ... نیاز داره

                                                                                                                 

معلمها چه چیزایی رو درس م یدن. چقدر این آموز شها نظري هست؟ چقدرشون عملی هست؟ چقدر نیاز به  Ÿ

آزمایشگاه یا کارگاه داره؟

آموزش درساي نظري تو کالس آنالین، چه فرقی با کالس معمولی داره؟ Ÿ

این که همه همزمان توي کالس به اینترنت دسترسی دارن، چه قابلیتهایی رو به کالس اضافه م یکنه؟ Ÿ

تو خیلی از کالسا، ویدئو پروژکتور یا لپ تاپ براي نمایش پاورپوینت یا فیلم، محدودیت داره. تو کالساي آنالین چی؟  Ÿ

از این امکان خوب، چه استفاد هي مفیدي م یشه کرد؟

ورزش رو چطور میشه آنالین آموزش داد؟ اصال کالس ورزش مدرسه چقدر آموزشی بوده؟ حاال تو مدرسه آنالین براي  Ÿ

ورزش چکار کنیم؟

کالساي فوق برنامه چی؟ مثال آموزش فتوشاپ یا زبان یا موسیقی و ...؟ Ÿ

چطور ولی دان شآموز با مسئولین مدرسه در تماس باشه؟

Ÿ از نظرآشنایی با مدرسه

Ÿ از نظر آشنایی با معلم ها

Ÿ از نظر پیگیري وضع تحصیلی دان شآموز

Ÿ پاسخگویی به مسئولین مدرسه در مورد مشکالت دان شآموز

Ÿ پرداخ تهاي مالی یا حتی اجازه دادن براي موارد خاص (مثل اردو و ...)
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