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محیط یادگیری

امن،محیطیهستی،نظامظرفیت هایازبهره گیریبا.۱
نیازها،هبپاسخگوییبرایراغنیوبرانگیزانندهپویا،منعطف،

.می بیندتدارکدانش آموزانویژگی هایوعالیق
آنبهیادگیریامااست؛اصلیوپایهیادگیریمحیطمدرسه.۲

اجتماعی،محیط هاینظیرمحیط هاسایرونمی شودمحدود
.یردمی گبردرنیزرافرهنگیوصنعتیاقتصادی،طبیعی،

،انه هارسومجازیمحیط هایقابلیتوظرفیتازبهره گیریبا.۳
ندفرایکیفیتارتقایودانش آموزانموقعیتبهبودزمینه

.می آوردفراهمرایادگیری-یاددهی
شماربیادگیریوتربیتاثربخشومهممحیط هایازخانواده.۴

.می باشدمدرسهبامؤثرومستمرتعاملدرکهمی آید



فناوری های آموزشی

رییادگی-یاددهیراهبردهایانتخاببرحاکماصول.۹
.۹ـ۹

ازهوشمندانهبهره گیریزمینه
نوین آموزشی فناوری های 

نگاهباراازآنهااستفادهونمایدفراهمرا
توانمندسازییا تکمیلیو تقویتی

(  واگذاریو جایگزینینگاه نه )
.  کنددنبال 



فناوری های آموزشی

تقویتی

درمدرسهکهآموزشیخدمات•
بامیگذارددانشآموزاناختیار
تقویتمجازیفضایکمک

ن،تمریتکرار،بایعنی.میشود
فضا،اینجذابیتوتنوع

قبالدرمدرسهمأموریتهای
پایینترسطوحبادانشآموزان

مثل).میشودمحققیادگیری
برایمبحثیکتکرارامکان

(ضعیفتردانشآموزان

تکمیلی

سرفصلهایومباحثدایرهی•
بامتناسبمدرسهایآموزشی
دانشآموزانمتوسطازانتظارات
لذا.استشدهتنظیموطراحی
میتواندمجازیفضای

زمینماندهیبرمأموریتهای
بادانشآموزانقبالدرمدرسه
قمحقرایادگیریباالترسطوح
درعلمیآموزشهایمثل).سازد
(المپیادهاسطح

توانمندسازی

بهمیتواندمجازیفضای•
مهارتومهارتآموزیحیطههای

هممعلمانودانشآموزانافزایی
کردنتجربهامکانوکندورود

دورمحیطهایوامکاناتابزارها،
راخطرآفرینیادسترساز

هاآزمایشگاهمثل).کندتسهیل
(مجازیکارگاههاییا



یادگیریمحیط

آموزشیفناوریمجازیفضای
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آموزشیفناوریمجازیفضای
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۱ناحیه 

دمت بخشی از فناوری آموزشی که مبتنی بر فضای مجازی در خ
استمدرسه آینده 

باغنی شدهدیجیتالدرسیمنابع
معکوسکالسچندرسانه ای،

درمعلمانووالدینتعاملسامانه
رییادگیبهکیفیت بخشیراستای

دانش آموزان
مرتبطشبکهبهمتصلهوشمندتجهیزات

اهیآزمایشگکیت هایمثلیادگیریبا
سنسورهاانواعو



۱



۲ناحیه 

ستابخشی از مأموریت مدرسه آینده که در قبال فضای مجازی 

دانش آموزانآموزشوآماده سازی
ردمجازیفضایصحیحکاربریبرای
سوادودیجیتالسوادارتقایقالب

رسانه ای

یفرهنگصیانت شده یمجازیفضای
اندانش آموزسرگرمیوفعالیتبرای

مدرسهدر



۲



۳ناحیه 

بخشی از فناوری آموزشی که در خدمت مدرسه آینده است؛ 
نیستولی از جنس فضای مجازی 

وآموزشیموالژهایوابزارها،کیت ها

آزمایشگاهی

پوسترونقشهانواع

یآموزشاسباب بازی هایووسایلانواع

،نمایشگاه هایعلم،پارک هایموزه ها

...وموضوعی



۳



۴ناحیه 

ار بخشی از فناوری آموزشی در فضای مجازی که خارج از ساخت
و برنامه و روال مدرسه عمل می کند

مجازیدوره هایومراکزانواع

مهارت هایخارجی،زبان هایآموزشی

ازخارج...وعلمیباشگاه هایهنری،

مدرسه ایسرفصل های



۴



۵ناحیه 

ی عمومی مدرسه ی آینده که بدون تالقی با فضافرایندهای 
مجازی یا فناوری آموزشی رخ می دهد

،کیفیزیتجهیزاتوفضاسازیمعماری

مدارس

لیتعامومحورگفتگودرسکالس های

طبیعت گردی،ورزشی،برنامه های

علمیبازدید



۵



۶ناحیه 

بخش عمومی فناوری های آموزشی که خارج از مدرسه و فارغ 
از فضای مجازی فعالیت می کند

آموزشیکمککتاب هایانواع

فکریوآموزشیبازی هایانواع

نیتلویزیوعمومیآموزشیبرنامه های



۶



۷ناحیه 

ساحت عمومی فضای مجازی که از مدرسه و فناوری آموزشی 
فارغ است

مثلمجازیفضایکارکردهایعموم

وکاروکسببازی،سرگرمی،

درسیاهدافکهاجتماعیارتباطات

ندنمی کپیگیریراپنهانیاآشکار



۷



یادگیریمحیط

آموزشیفناوریمجازیفضای
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