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 پیشگفت�ر 

رس�نی ک�دم، چن� نف�ی خ�استن� که اگ� در کنف�انس  را اط�ع ۲۰۲۲س�ل  SMLVCپس از اینکه 

گ�  ک�، کمی درب�رۀ وبین�ره� بن�ی� ت� هم انتخ�ب ب�ایش�ن راحت �کت می ت� ش�د و هم اینکه ا

کم در ح� چن� کلمه از م�ض�ع�ت مطلع ش�ن�. ت��  ک�ام را ن�ارن�، دست ف�صت �کت در هیچ

ه�ی  ج� سخ�انی ک�، انج�م دهم. به ین ک�ر را ب�ای تم�م وبین�ره�یی که دنب�ل میگ�ف� در ح� ت�انم ا

ای ب�ای دنب�ل  کنن�ه خ�اهم داد ت� ش�ی� معی�ر کمک ۵ت�  ۰کلی�ی، به تم�م وبین�ره� امتی�زی ب� 

ب�هم،  این امتی�ز را بیش از اینکه از منظ� ک�رک�د وبین�ر ب�ای خ�دمک�دن ی� نک�دن آن وبین�ر ب�ش�. 

ش�ه  ری�ی خ�د را به شکل ب�ن�مه» ای رش� ح�فه«از منظ� ک�رک�د وبین�ر ب�ای معلمی خ�اهم داد که 

 این وبین�ره�ی یککن� نمیای دنب�ل  ی�فته و س�زم�ن
ً
س�عته ب�ای چن� گ�وه ه�فی ط�احی  . اس�س�

ک�  ت�ش میکنن�.  ایش�ن را پیگ�ی می ان�، نه معلم�نی که به شکل تخص� رش� ح�فه ش�ه

ه� به چن� جمله وبین�ر ب�قی ه�ی کلی�ی را ب� ج�ئی�ت بیش�ی به اش�اک بگ�ارم ام� ب�ای سخ�انی

 اکتف� خ�اهم ک�د.
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 کنف�انس Keynoteسخ�انی افتت�حیه / اول� 

یک�] در س�ل   ۲۰۲۲وضعیت آم�زش عم�می [ام�

The State of Public Education 2022 

 رن�ی ِوینگ�رِتن (رئیس ف�راسی�ن معلم�ن ام�یک�)دهن�ه:  ارائه

س�ل پیش ب� رأی  ۱۴ینگ�رتن در می�ن معلم�ن دم�ک�ات ام�یک� محب�بیت درخ�ر ت�جهی دارد، او و

اعض�ی ف�راسی�ن، تب�یل به نخست� زن همجنسگ�ای ام�یک�یی ش� که به ری�ست یک اتح�دی� 

البته حم�یت ر�ی و همیشگی او از . و ت�کن�ن این ج�یگ�ه را حفظ ک�ده است رس� معلمی می

ف�راسی�ن جمه�ری، ب�عث ش�ه منتق�انی هم داشته ب�ش�.  ک�ن�ی�اه�ی دم�ک�ات ری�ست

میلی�ن  ۳) ب� NEAمیلی�ن عض� ر�ی، پس از انجمن ملی آم�زش ام�یک� ( ۱.۷معلم�ن ام�یک� ب� 

ین انجمن صنفی  عض�، ب�رگ  Shareمعلم�ن در ام�یک�ست. او صحبتش را ب� ست�یش از پ�وژۀ ت�

My Lesson ای که ده  اش رسی�ه است. پ�وژه آغ�ز ک�د و اینکه این پ�وژه اکن�ن به تم�م اه�اف اولیه

پ�ی� س�خ� محت�ای ب�کیفیت و رایگ�ن  ) از س�ی ف�راسی�ن ب� ه�ف دس�س۲۰۱۲س�ل پیش (

اش ب� داش�  ا� جه�ن آغ�ز به ک�ر ک�د و ام�وز در ده س�لگیآم�ز� ب�ای تم�م معلم�ن در �

ت� از خ�ِد ف�راسی�ن ش�ه است. او در ادامه به  میلی�ن عض�، ب�ل به اجتم�عی ب�رگ ۲ن�دیک به 

عن�ان قلب اجتم�ع، بیش از  این پ�داخت که پ�ن�می ب� به تعطیلی کش�ن�ن م�ارس عم�می به

س�زی آن�ن را تخ�یب ک�ده است.  �یب کن�، روابط و ت�ان رابطهآم�زان را تخ اینکه ی�دگ�ی دانش

او در ش�ن را در م�رسه پ�ورش دهن�.   پ�ی�ی که انعط�ف�می این ف�صت را از ک�دک�ن گ�فته پ�ن

ادامه نت�یج نظ�سنجی اخ� ف�راسی�ن معلم�ن از وال�ین را به اش�اک گ�اشت که مط�بق آن 

% آن�ن از ۷۸دهن�،  آم�ز� ب� کیفیت ع�لی و خ�ب ارائه می% وال�ین معتق�ن� م�ارس عم�می ۷۲

% آن�ن از چگ�نگی م�اجه� م�رس� ف�زن�ش�ن ب� ۷۸کیفیت و عملک�د معلم�ن را� هستن�، 

آم�زان و  ه�ی م�ارس ب�ای حفظ س�م� دانش % آن�ن از ت�ش۸۳پ�ن�می را� هستن� و 

 ک�رگ�ی مش�وران  را در زمین� بهه�ی دول� ک�رکن�نش�ن رض�یت دارن�. وینگ�رتن سی�ست

این ان� که در  نق� ک�د و گفت که این معلم�ن ب�ده پ�ن�میآم�زان در دوران  ب�ای دانش روانشن�س

ن�. او اش�ره ک�د که ب� تخم� خ�ِد دولت، ت� س�ل ا هش�ن این خ�ء را پ� ک�د ف�ات� از وظیف� ک�ری دوران
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، به ش�ور روبهه�ار م ۷۸م�ارس ام�یک� ب� کمب�د  ۲۰۲۵  ۱۱۸۲ازای ه�  رو خ�اهن� ب�د. در ح�ل ح��

کنن�ه است. او  آم�ز فقط یک روانشن�س در م�ارس ام�یک� حض�ر دارد و این ع�دی نگ�ان دانش

� این چن� خطی که پ�داخت که �حش از ح�صل Community Schoolsسپس به ای�ۀ 

،  ب�رگ اتح�دی�ان بخ� از عن بهخ�رج است ام� اش�ره ک�د که ف�راسی�ن  ن�ی�، می متعه� ش�ه ت�

س�خت�ری�فتگی  ،در ادامه چنی� ت�ش کن�. ه�ار م�رس� این ۲۵ب�ای ت�سیس  ۲۰۲۵ت� س�ل 

ازان�ازۀ ب�ن�م� در� و ف�دگی زم�ن ک�ری معلم�ن را نق� ک�د که ب�عث ش�ه معلم�ن آزادی  بیش

ش�ن ن�اشته ب�شن�. او در ادامه پس از صحبت ک�ت�هی درب�رۀ  چن�انی در ت�ریس و ط�احی آم�ز�

 ریک�وری ه�ست وضعی� بح�انی دارد) �اغ مس�  ه�ی دانشج�یی در ام�یک� (که س�ل ب�هی

مح�ر  آم�زش در ام�یک� پس از پ�ن�می رفت و ب�ای آن دو عن� را ب���د: ب�زگ�دان�ن ی�دگ�ی پ�وژه

در  ه�ی ی�دگ�ی. عن�ان بنی�ن هم� دیگ� شکل به» خ�ان�ن«ه�ی درس و تم�ک� ب� اهمیت  به ک�س

گن� و مهم است که ادامه گفت که معلم�ن در س�ل آین�ه ب�ی� کن�ر یک�یگ� ب�ای چن� م�ض�ع بجن

ع�ال� ن�ادی، مح�فظت از انتخ�ب�ت و دم�ک�ا� و  ه� را ببینن�: مب�رزه ب� بی ک�دک�ن این ت�ش آن

ه�ی دانشج�یی دانشج�ی�نی که ب�ای ادام� تحصیل در آم�زش ع�لی  مب�رزه ب�ای بخشش ب�هی

عم�می ج�معه دانست که  معلم�ن را ع�م�ن خ�  ،او در پ�ی�ن ان� از دولت وام بگ�ن�. مجب�ر ش�ه

پی�م پ�ی�نی وینگ�رتن ب�ای معلم�ن  ت�انن� ب� ایج�د ف�صت و ل�ت، ب� خ� و ت�س غلبه کنن�. می

 ای� و آنچه انج�م خ�اهی� داد، یک �ورت است! این ب�د: ف�ام�ش نکنی� آنچه انج�م داده

 

 به شکل آف�ین ببینی�.» اینج�«ت�انی� این سخ�انی را از  می ×
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 روز اول کنف�انس / وبین�ر اول

ی ب� رش� دانش  آم�زان استف�ده از ب�زخ�رد م�ث� ب�ای ت�ث�گ�ار

Leveraging Effective Feedback to Impact Student Growth 

 Turnitin Feedback Studioن�ه: ده ارائه

 ۵از  ۵امتی�ز: 

اگ� معلم هستی�، آب دستت�ن است، زم� بگ�اری� و این وبین�ر را ببینی�. ح� اگ� معلم 

نیستی� ام� در ک�رت�ن نی�ز داری� که به دیگ�ان ب�زخ�رد (فی�بک) ب�هی� ی� ب�زخ�رد دری�فت کنی�، 

ین  این یکی از رشک ایت نظ�م ت�ن ب�د. بهاحتم�ً� این وبین�ر ب�ایت�ن ج�اب خ�اه�  ب�انگ�ت�

ای  ب�ایم دغ�غه» ارزی�بی«و » ب�زخ�رد«ب�ن�ه�ی آم�ز� ام�یک�ست، ش�ی� به این دلیل که م�ض�ع 

ج�ی است. پیش از این هم در وبین�ره�ی دیگ�ش�ن �کت ک�ده ب�دم و همیشه ب�ایم آم�زن�ه 

رد و د�یل اهمیت آن در آم�زش آشن� خ�اهی� ش�، ب� پنج ب�ده است. در این وبین�ر، ب� تع�یف ب�زخ�

ش�ی� و در پ�ی�ن ب� رویک�د ب�زخ�رددهی  اصل ی� وی�گی ب�زخ�رد م�ث� و ش�اه� پ�وه� آن آشن� می

) ب�ش� و ?where to next» (در ادامه چه ک�ر ک�؟«این که ش�ی� ت�جم� ف�ر� من�سبش  ایت ت�ن

 CPD» ب�زخ�رد«س�عت درب�رۀ  ۳۰هی� ش�. البته اگ� بیش از ش�اه� پ�وه� ح�می آن آشن� خ�ا

ان ج�ی�ی هم ب�ایت�ن ن�اشته ب�ش� ام� ای�، ممکن است این وبین�ر چ� چن� ب�کیفیت گ�ران�ه

ی به وبس�یت ت�ن � 
ً
ین فکت  م بگ�یم که ج�لباین را ه این ب�نی� و کلی ل�ت ب�ی�. ایت حتم� ت�

ان� زم�نی ب�زخ�رد را  % گفته۶۰ ،این ایت آم�زان ت�ن ع� آم�ری دانشج�مب�ایم این ب�د که در  وبین�ر 

پس از تح�یل آن (رایج در آم�زش حض�ری)، » اً ف�ر«انج�م تکلیف ی� » می�ن�«در  کنن� که دنب�ل می

(رایج در آم�زش  � چن�ین س�عته ی� چن� روزهب�زخ�رد ب� ف�صل دری�فتش کنن�. این یع� اگ� 

 ش�د، به احتم�ل زی�د آن را دنب�ل نخ�اهن� ک�د! به ایش�ن دادهمج�زی) 

 

 به شکل آف�ین ببینی�.» اینج�«ت�انی� این وبین�ر را از  می ×
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 / وبین�ر دوم کنف�انس روز اول

یخ ۲۰۲۰[پ�وژۀ] غ�زن�نه  ) (زن�ن ت�ر  س�ز

Unladylike2020: Women History Makers 

 PBS شبک� تل�ی�ی�نی دهن�ه: ارائه

 :  ۵از  ۳امتی�ز

گ�ی� نیست؛  اص�ً نی�ف� ه�چن� که  Unladylikeاز غ�زن�نه ب�ای عب�رت  یبه�  � دم دس�ت�جم

Unladylike2020 ه�ی  یکی از پ�وژه عن�انPBS  ۱۲ت�  ۹انیمیشن ک�ت�ه ( ۲۶است که ش�مل 

یخ دقیقه ش�د. زی�عن�ان ارائه هم  س�ز ام�یک� می ای) و یک مستن� یک س�عته درب�رۀ زن�ن ت�ر

ب�د. این پ�وژه روی » ه�ی زن�ن گمن�می که ام�یک� را تغی� دادن� نش�ط بخشی�ن به داست�ن«

چ س�ده پی�ا می ه�یی که در پ�وژه مع�فی  �ام از شخصیتب�ای ه� کش�د،  وبس�یتش که ب� یک �

ه� و مستن�  عن�ان مکمل انیمیشن ه�ی متف�وت و رایگ�ن آم�ز� هم دارد ت� به ش�ن�، م�ی�ل می

من� هستن� که  ه� ب�ای م� در ای�ان آنق�ر غ�زمینه به ک�س درس ب�ون�. البته که اک� شخصیت

 به�ه ب�د. ام�  ش�د از م�ی�ل نمی
ً
ت�انی� از ب�خی  � معلم خ�قی هستی�، میاگه� مستقیم�

یخ ق�لب ه�ی درست�ن به�ه ب�ی�.  س�ز ای�ان در ک�س ه�ی این ب�ن�م� آم�ز� ب�ای مع�فی زن�ن ت�ر

ی و تسهیلگ�ی آم�ز� می کنی�،  اگ� ط�اح ب�ن�م� در� ی� محت�ای آم�ز� هستی� ی� ت�ویجگ�

ن�ه ب�ش�. کل ارائه به مع�فی ج�ئی�ت مختلف ت�ان� بسی�ر آم�ز زی�ورو ک�دن چن� ت�لی�اتی می

شخصیت ت�ریخی که در  ۷۳۷گ�رد. فکت ج�لب این وبین�ر ب�ایم این ب�د که از می�ن  این پ�وژه می

%) زن ۲۴نف� ( ۱۷۸ش�ن�، فقط  س�ل� آم�زش عم�می در تم�م ای��ت ام�یک� ت�ریس می ۱۳دورۀ 

 هستن�.

 

 به شکل آف�ین ببینی�.» اینج�«ت�انی� این وبین�ر را از  می ×
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 روز اول کنف�انس / وبین�ر س�م

یس س�اد رس�نه  کنن�ه ای در زم�ن� اط�ع�ت گم�اه ت�ر

Teaching Media Literacy in the Time of Misinformation 

 NewsGuardدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۵امتی�ز: 

کنن�ه و ت�سع�  نی�زگ�رد اب�اره� و من�بعی را ب�ای کمک به ک�رب�ان در شن�س�یی اط�ع�ت گم�اه

س�یت خ�ی و  ۷۵۰۰ده�. این م�سسه ت�کن�ن بیش از  ای ارائه می ه�ی س�اد رس�نه مه�رت

ن بن�ی ک�ده است. در ای ت�ان� به اخب�رش�ن کن�، رتبه اط�ع�تی را از نظ� م�ان اعتم�دی که می

کنن�ه آشن� خ�اهی� ش�، ب� چ�ایی اینکه م�دم این اط�ع�ت را  وبین�ر ب� چیس� اط�ع�ت گم�اه

ت�ان�  آم�زی� که چگ�نه می ، میادامهش�ی� و در  ش�ن آن آشن� می کنن� و چگ�نگی پخش پخش می

ین ت�  زنن�ه مح�فظت کن�. ج�اب کنن�ه و آسیب آم�زان در مق�بل این اط�ع�ت گم�اه از دانش

ش�خص نی�زگ�رد، من�بع خ�ی  ۹ت�ان� ب�  د؛ اینکه چگ�نه میش� ه� آغ�ز می بخش وبین�ر پس از این

سنجن� و چه�ر ش�خص  امتی�ز ده�. پنج ش�خص اعتب�ر منبع را می ۱۰۰را ارزی�بی کن� و به آن�ن از 

ای�، احتم�ً�  هگ�ران� CPDه�ی  دوره» ای س�اد رس�نه«م�ان شف�فیت آن را. ح� اگ� در زمین� 

ان�، ب�ایت�ن  ه�یی که روی وبس�یتش�ن منت� ک�ده چ�رچ�ب ارزی�بی نی�زگ�رد، تج�ب� آن�ن و گ�ارش

 آم�زن�ه خ�اه� ب�د.

 

 ببینی�.به شکل آف�ین » اینج�«ت�انی� این وبین�ر را از  می ×
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 روز اول کنف�انس / وبین�ر چه�رم

ی اجتم�عی  س�ی انص�ف) کنن�ۀ ف�هنگی (چ�خش به ع�طفِی تص�یق-چ�خ� ی�دگ�

Culturally Affirming SEL Wheel: Turning Toward Equity 

 Morningside Center for Teaching Social Responsibilityدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۴امتی�ز: 

پ�ی�ی اجتم�عی تع�یف ک�ده، بیش از  س�ی� که م�م�ریت خ�د را تعل� مسئ�لیت م�رنینگم�ک� 

دردست معلم�ن ب�ای ایج�د م�ار� دلس�ز، م�ل� و ع�د�نه ک�ر  سه دهه است که در ام�یک� دست

ه�ی م�ردنی�ز ب�ای کمک به ج�امع خ�د (از ک�س  آم�زان مه�رت ه� دانش کن�؛ م�ار� که در آن می

نظ�ی  س�ی� در ط�ل این چن� دهه من�بع مختلف و بی آم�زن�. م�رنینگ گ�فته ت� جه�ن) را میدرس 

یق وبس�یتش�ن SELع�طفی (-را در زمین� ی�دگ�ی اجتم�عی ) ت�لی� ک�ده که به شکل رایگ�ن از ط�

س�ی� در مق�بل چ�خ� ک�سیک ی�دگ�ی  م�رنینگپ�ی� است. در ج�ی�ن این ارائه،  دس�س

ده�. چ�خ� ک�سیک از این عن�� تشکیل  ع�طفی، چ�خ� ج�ی� و ت�لیفی خ�د را ارائه می-اجتم�عی

ه�  ش�ن ب� تنش گ�ی خ�ب ب� دیگ�ان، خ�ب م�اجه ش�ه است: درک و م�ی�یت احس�س�ت، ارتب�ط

ه�ی زن�گی، گ�ف� ت�یم�ت خ�ب و بهب�د اجتم�ع�ت اط�افم�ن از م�رسه ت� جه�ن. چ�خ�  و چ�لش

ان�، از این عن�� تشکیل ش�ه است:  گ�اشته Culturally Affirming SELآن را  ج�ی� که ن�م

گ�هی اجتم�عی، غ�ع�ملیت و ص�ا داش�،  گ�هی.  س�زی رابطه، مسئ�لیت آ پ�ی�ی اجتم�عی و خ�دآ

 ب�ای آشن�یی بیش� ب� چ�خ� ج�ی�، نی�ز است که وبین�ر را دنب�ل کنی�.

 

 به شکل آف�ین ببینی�.» اینج�«ت�انی� این وبین�ر را از  می ×
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 روز اول کنف�انس / وبین�ر پنجم

ی ص�ای دانش فع�ل یق شع�  س�ز  آم�زان از ط�

Activating Student Voice Through Poetry 

 Random House Children's Books School & Libraryدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۳.۵امتی�ز: 

این وبین�ر از آن دسته وبین�ره�یی است که جنب� نظ�ی خ�� ن�ارد و ک�مً� ب� ارائ� ج�ئی�ت چن� 

رود. ام� نکت�  ط�احی آم�ز� ب� مح�ر چن� کت�ب شع� من�سب ب�ای سن� مختلف پیش می

ج�لب م�ج�ا اینج�ست که رن�وم ه�وس ب�ای ه�ک�ام از این شع�ه�، یک راهنم�ی معلم ج�اگ�نه 

ش�د: ت�ضیح�تی درب�رۀ کت�ب و ن�یسن�ه،  ک�ده و ه� راهنم� از این چن� بخش تشکیل میط�احی 

، فع�لیت ای�ه ه�ی پیش از خ�ان�ن،  ه� و مف�هیمی ب�ای م�ورک�دن پیش از خ�انش شع�

البته بسته به وگ�، ف�ات� از کت�ب (ب�زان�ی�، نگ�رش خ�ق، پ�وهش).  ه�یی ب�ای گفت پ�سش

، مم ق�بلیت ه� وج�د ن�اشته  کن است در ب�خی از راهنم�ه� یکی دو ت� از این بخشه�ی شع�

ب�شن� ی� یکی دو بخش ج�ی� به آن اض�فه ش�ه ب�ش�. ه�چن� منطقی نیست هیچک�ام از این 

ه�ی ادبی�تم�ن ب�یم مگ� در قلب یک ط�احی خ�ص و اص�لی، ام� اگ� معلم  اشع�ر را به ک�س

راهنم�ه� به�ه ب�ی� ت� راهنم�یی ب�ای ت�ریس اشع�ر ت�انی� از ق�لب  خ�قی هستی�، می

ای ب�ن�م� در� ی� محت�ای آم�ز� هستی�، احتم�ً�  م�ردنظ�ت�ن ط�احی کنی�. اگ� هم ط�اح ح�فه

 این وبین�ر چ� ج�ی�ی ب�ایت�ن ن�اشته ب�ش�.

 

 به شکل آف�ین ببینی�: »اینج�«ت�انی� این وبین�ر را از  می ×
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 روز اول کنف�انس / وبین�ر ش�

ی اقلیمی (استف�ده از فیلم  بخ� و آم�زش) ب�ای اله�م» ه�ی ب�زخ�رد حلقه«ه�ی  �ایط اضط�ار

Climate Emergencies: Using Feedback Loop Films to Inspire and Educate 

 Journeys in Filmدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۴امتی�ز: 

آشن� هس� و ت�کن�ن چن�ین ب�ر وبین�ره�یش�ن را در » ج�ن� این فیلم«چن� س�لی است که ب� 

گ�یی  ام. این ب�ن� آم�ز� م�م�ریت خ�د را استف�ده از ق�رت داست�ن مح�فل مختلف دنب�ل ک�ده

دان� که در  ای می ت� از دنی�ی متن�ع و پیچی�ه ی غ�ه� ب�ای کمک به آم�زش نسل بع�ی ب� درک فیلم

یق تم�ش�ی فیلم ب�ای ک�هش  کن�. ه�ف آن�ن کمک به دانش آن زن�گی می آم�زان از ط�

ه�ی م�ج�د درب�رۀ تعصب ف�هنگی و ن�ادپ�س�، پ�ورش هم�لی و شفقت انس�نی، ت�سع�  نگ�ش

ث� مش�رکت م� ه� ب�ای س�زی آن هه�ی ج�ری و آم�د ت� از مس�ئل جه�نی و چ�لش دانش عمیق

نظ� و هم�اره  ت�انی� مجم�ع� بی در س�یتش�ن می جه�نی است. ست�عن�ان شه�ون�ان ش�ی به

ط�ح درس) را ببینی� و دری�فت  ۳۰۰فیلم (ب� بیش از  ۴۰رایگ�نی از راهنم�ه�ی ت�ریس بیش از 

ث� مجی� مجی�ی است. ا» ه�ی بهشت بچه«کنی�. تنه� فیلم ای�انی در آرشی� این مجم�عه، 

عن�ان  ای از پنج فیلم ک�ت�ه متم�ک� ب�د که تحت وبین�رش�ن در کنف�انس امس�ل ب� مجم�عه

ان� و به بیش  ب� ک�رگ�دانی ریچ�رد گ� منت� ش�ه» ه�ی ب�زخ�رد) �ایط اضط�اری اقلیمی (حلقه«

. ع�وه ب� اینکه ب� م�اجعه به ان�) زب�ن دنی� زی�ن�یس دارن� (البته هن�ز به ف�ر� ت�جمه نش�ه ۲۰از 

وگ�ی ک�� م�ب�ط به ه� ق�ت را ج�اگ�نه  ت�انی� راهنم�ی گفت س�یت ر�ی این فیلم می

ای ب�ای ب�دن این فیلم به ک�س درس ط�احی  صفحه ۱۳۰راهنم�یی » ج�ن� این فیلم«دانل�د کنی�، 

 راهنم� ب�د.ه�ی مختلف این  به جنبه ک�ده که م�ض�ع این وبین�ر هم پ�داخ�

 

 .به شکل آف�ین ببینی� »اینج�«ت�انی� این وبین�ر را از  می ×

 

١٠ 

www.balvaablog.ir 

https://sharemylesson.com/webinars/climate-emergency


ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 روز اول کنف�انس / وبین�ر هف�

ی ی عمیق ب�ای اله�م ب�زگ�دان�ن ل�ت (اس�ات�  و ��) گ�ان مط�لعهبخ� به هم�  ه�ی ی�دگ�

Bring Back Joy: Deep Learning Strategies to Inspire All Readers and YOU 

 Folger Shakespeare Libraryدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۴.۵امتی�ز: 

، ب�رگ ین مجم�ع� شکسپ� در جه�ن را در خ�د ج�ی داده است و  کت�بخ�ن� شکسپ� ف�لگ� ت�

و ه� است. به ب�ور این کت�بخ�نه، م�ک�ی مشه�ر و جه�نی ب�ای تحصیل، ی�دگ�ی، ف�هنگ 

ین راه ب�ای دانش آم�زان در مس� ی�دگ�ی شکسپ�، ک�ربست  شکسپ� ب�ای همه است و به�

شکسپ� است. ف�لگ� ص�ه� ط�ح درس آن�ین رایگ�ن و همچن� دو مجم�ع� وی�ئ�یی درب�رۀ 

ین شی�ه �ر زم�نی شن�خ� که ب ه�ی ک�ربست شکسپ� ارائه داده است. ف�لگ� را نخست� به�

دنب�ل رو� ب�ای خ�انش مت�ن ک�سیک ادبی�ت ف�ر� (همچ�ن ب�ست�ن سع�ی و ش�هن�م�  به

آم�زان چه�رم ت� ش� ب�دم. مجم�ع� ف�لگ�  واسطه هم�اه دانش شکل مستق� و بی ف�دو�) به

م�ک� ب� دانش و تج�ب� بسی�ر خ�بی در زمین� خ�انش مت�ن ک�سیک دارد؛ ه�چن� این تج�به مت

،  ت�ان آن را ب�ای خ�انش دیگ� مت�ن ک�سیک ن� به شکسپ� است ام� می ک�ر گ�فت. در این وبین�ر

ح  ابت�ا هشت ارزش بنی�دین که در پس ط�احی ک�رشن�س�ن این مجم�عه ه�یش�ن ق�ار دارد را �

و  Juicy Languageه�ی  دو اس�ات�ی کلی�ی خ�انش عمیق ف�لگ� ب� ن�مسپس  دهن�. می

Mashup Texts ح می ین ک�� را � در  کنن�. اج�ا می» ایف�ی نقش«اش را ب� تکنیک  دهن� و تم�

ین اصلی آن را م�ور می گ�  نه�یت، کم�ن ی�دگ�ی از منظ� روش خ�انش ف�لگ� و ُنه تم� کنن�. ا

وی�ه در مقطع ابت�ایی) ی� متخصص س�ادآم�زی، احتم�ً� این  معلم ادبی�ت ف�ر� هستی� (به

 ین�ر ب�ایت�ن ج�لب خ�اه� ب�د.وب

 

 .به شکل آف�ین ببینی� »اینج�«ت�انی� این وبین�ر را از  می ×
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 روز اول کنف�انس / وبین�ر هش�

ی  ه�ی م�نی جه�نی (چ�ا سی�ست خ�رجی مهم است) ب�ز

Global Civics Gaming: Why Foreign Policy Matters 

 iCivicsدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۵امتی�ز: 

ین من�بع آم�زش م�نی در ام�یک� را ارائه می ج�مع» سی�یک�  آی« ه�ی درس  کن� که ب�ای ک�س ت�

ه�ی در�، اب�اره�ی  ه�ی وی�ئ�یی، ط�ح شکل رایگ�ن در دس�س است، از جمله ب�زی به

، اص�لی است که به  از اص�ل م�نی جه�نی در گفتم�ن آی س�ادآم�زی و... . منظ�ر  سی�یک�

کن� ب�ون اینکه ت�سط م�زه�ی ملی مح�ود ش�ن�، کن�ر یک�یگ� زن�گی کنن�.  ه� کمک می انس�ن

ین س�خته در این وبین�ر، آی ش�را را تشکیل «اش که یک ب�زی آن�ین ب� عن�ان  سی�یک� از ج�ی�ت�

آم�زان ب� انج�م  دانش دارد. س�ل است پ�ده ب�می ۱۲ه�ی + �ای بچه) بConvene the Council» (ب�ه

ه�ی تفک�  کنن�. ب�زیکن�ن ب�ی� از مه�رت این ب�زی، درب�رۀ سی�ست خ�رجی و اهمیت آن فک� می

پلی را دنب�ل  انتق�دی خ�د در این ب�زی وی�ئ�یی آم�ز� استف�ده کنن� چ�اکه بیست سن�ری�ی گ�

ان� و چگ�نه  چگ�نه سی�ست خ�رجی و داخلی در هم تنی�ه ش�ه ده� کنن� که نش�ن می می

ه�ی  ت�ان� ب� هم� م� ت�ث� بگ�ارد. این ب�زی ف�صت ه�ی گ�فته ش�ه در یک گ�شه از جه�ن می ت��

گ�ی درب�رۀ  ای همچ�ن ت�� کن� ت� بت�انی� درب�رۀ مس�ئل پیچی�ه بسی�ری در ک�ست�ن ایج�د می

ه� و اخب�ر، ن�اد، شه�ون�ی  �ن و مه�ج�ان، انتخ�ب�ت و دم�ک�ا�، رس�نهجنگ، م�اجهه ب� پن�هن�گ

وگ� کنی�. کل این وبین�ر به مع�فی  آم�زان گفت گ�ارانه هم�اه دانش و... از م�ضعی سی�ست

 ه�یی داشت�! گ�رد. ک�ش در ای�ان هم چن� ب�زی ه�ی مختلف این ب�زی ج�اب و رایگ�ن می بخش

 

 .به شکل آف�ین ببینی� »اینج�«ت�انی� این وبین�ر را از  می ×
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 روز اول کنف�انس / وبین�ر نهم

 آم�زان س�خ� اجتم�عی ب�ای تم�ک� ب� ص�ای دانش

Building Community to Center Student Voice 

 National Board for Professional Teaching Standardsدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۳.۵امتی�ز: 

عن�ان س�زم�نی غ�انتف�عی و مستقل در س�ل  به» ای ح�فه هیئت ملی است�ن�ارده�ی ت�ریس«

ای  ح�فه ن�م� ص�حیتط�یی در ص�ور گ�اهی یعن�ان است�ن�ارد ت�سیس ش� و اکن�ن به ۱۹۸۷

 که است�ن�ارده�ی ب��ت� ب�ای ب�ور این مجم�عه آن است یک� شن�خته ش�ه است.در ام�  معلم�ن

وگ�یی آن�ین  این وبین�ر در واقع گفتآم�زان است.  دانش معن�ی ی�دگ�ی به� ب�ای معلم�ن به

کنن� به پنج پ�سش پ�سخ دهن�: ب� چه  می�ن چه�ر متخصص این ح�زه است که ت�ش می

آم�زانم�ن مع�فی کن� که در مس� س�خ� اجتم�عی  خ�دم�ن را به دانشت�ان�  ه�یی می اس�ات�ی

آم�زان را تش�یق و ت�انمن� کن� ت� اط�ع�تی درب�رۀ  هم�اه آن�ن و می�ن آن�ن ب�ش�؟ چط�ر دانش

ک بگ�ارن�؟ از کج� اطمین�ن پی�ا کن� که  خ�دش�ن، خ�ن�اده ه�یش�ن و اجتم�ع�تش�ن را به اش�ا

بخش�؟  آم�زان ص�ا می کنن�ه است که به هم� دانش نظ� ف�هنگی تص�یق ک���ن فض�یی از 

کن�؟  ض�ن�ادپ�ست�نه تق�طع پی�ا می  آم�زان ب� داش� ب�ن�م� در� چگ�نه تم�ک� ب� ص�ای دانش

ک�ر بگ�ن�، ه�ک�ام از سخ�ان�ن  ه�ی این جلسه را در ک�سش�ن به اگ� معلم�ن بخ�اهن� اس�ات�ی

ه�  �ن دارن�؟ اگ� شنی�ن نظ�ات چن� متخصص ب�تج�به درب�رۀ این پ�سشچه ان�رزی ب�ای آن

البته اگ� پیش از این درب�رۀ داش� ک�س و ب�ایت�ن ج�ابی� دارد، این وبین�ر را از دست ن�هی�. 

ب�کیفیت گ�ران�ه ب�شی�،  CPDس�عت  ۲۰بیش از  Culturally Affirmingو  Inclusiveای  م�رسه

 ر چ� ج�ی�ی ب�ایت�ن ن�اشته ب�ش�.احتم�ً� این وبین�

 

 .ه شکل آف�ین ببینی�ب »اینج�«ت�انی� این وبین�ر را از  می ×
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 روز اول کنف�انس / وبین�ر دهم

یق رم�ن تق�یت هم�لی (آم�زش داست�ن  گ�افیکی)ه�ی  ه�ی پن�هن�گ�ن از ط�

Fostering Empathy: Teaching Refugee Stories via Graphic Novels 

 The Immigrant Learning Centerدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۴امتی�ز: 

ش�ه  ه�ی ج�ی� و آزم�ن ، معلم�ن را به اب�اره� و اس�ات�ی»م�ک� ی�دگ�ی مه�ج�ان«ت�لی�ات رایگ�ن 

ه�ی دیگ�  کن� ت� مه�ج�ت را در ب�ن�م� در� خ�د گنج�ن�ه، انگلی� را به سخن�ران زب�ن مجه� می

ق�یت کنن� و ه�ی درس پ�ی�ات�ی ب�ای مه�ج�ان ایج�د کنن�، درک و هم�لی را ت آم�زش دهن�، ک�س

» پ�ی�  ت�ریس ف�هنگ«در مک���ت، ب� ص�ای مه�ج�ان تم�ک� کنن�. در این وبین�ر، ابت�ا کمی از 

)Culturally Responsive Teachingشن�ی�. سپس آم�ره�یی از وضعیت مه�ج�ان در  ) می

ن�؛ ا % آن�ن خ�رج از ام�یک� مت�ل� ش�ه۸۶میلی�ن مه�ج� دارن� که  ۴۵ش�د:  ام�یک� ارائه می

ین اقلیت مه�ج� هستن� که  مک�یکی دهن�؛ ه�چن�  % کل مه�ج�ان را تشکیل می۲۵ه� پ���رت�

% ک�رگ�ان خ�م�ت غ�ایی ۲۲دهن� ام�  % جمعیت ام�یک� را مه�ج�ان تشکیل می۱۴ن�دیک به 

% پ�شک�ن ام�یک�یی مه�ج� هستن�؛ ۲۹% ک�رگ�ان کش�ورزی و ن�دیک به ۴۳ه� و...)،  (رست�ران

ان� و چه خ�رج از آن)  ه� که داخل ام�یک� مت�ل� ش�ه در ام�یک� نسبت به مه�ج�ان (چه آن پن�هن�گ�ن

وک�ره�ی ج�ی� در ام�یک� ت�سط مه�ج�ان  % کسب۲۵ن�خ خ�داشتغ�لی ب��ت�ی دارن�؛ در ح�ل ح�� 

 ۱۴% م�دان ب��ی ۳۶س�ل هستن�،  ۱۴% پن�هن�گ�ن ام�یک� ک�دک�ن زی� ۳۱ش�ن�؛  ت�سیس می

)  ۵آم�زان ام�یک� ( % دانش۱۰ح�ود  ۲۰۱۸س�ل؛ در س�ل  ۱۴% زن�ن ب��ی ۳۳س�ل و  میلی�ن نف�

آم�زان مه�ج�ی ب�دن� که هم�م�ن در ح�ل ی�دگ�ی زب�ن انگلی� ب�دن�. از این آم�ره�ی  دانش

ج�لب ب�زهم در این وبین�ر ب�د که دیگ� ن�شتنش از ح�صل� این م� خ�رج است. پس از این 

ه�ی  ه�ی استف�ده از رم�ن ش�د که اس�ات�ی اش می ، وبین�ر وارد م�ض�ع اصلیمق�م�ت ط��نی

است و  ش�ن ه�ی مه�ج� و پن�هن�ه ک�� آم�زان نسبت به هم گ�افیکی ب�ای تق�یت هم�لی دانش

گ�ین�. این وبین�ر  می» گ�یی مح�م�نه قصه«گ�یی و مفه�م  در پ�ی�ن هم کمی درب�رۀ اهمیت قصه
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

ه�یش  ده� و ه�چن� مث�ل که حجم اط�ع�ت زی�دی را در زم�ن ان�کی ارائه می ه�یی است از آن

 ب�ای م� ک�رایی چن�انی ن�ارد ام� اگ� ه� شکلی از دانش
ً
داخلی و چه آم�زان مه�ج� (چه  مستقیم�

ان�،  خ�بی و هم��نه در ک�ست�ن ادغ�م نش�ه کنی� به ) را در ک�ست�ن داری� و احس�س میخ�رجی

 ت�ان� ب�ایت�ن ج�لب و آم�زن�ه ب�ش�. این جلسه میاحتم�ً� 

 

 .به شکل آف�ین ببینی� »اینج�«ت�انی� این وبین�ر را از  می ×
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 روز اول کنف�انس / وبین�ر ی�زدهم

ی م�لی شخ� و ف�صت مه�رتاب�اره�یی ب�ای آم�زش  ور  ه�ی اقتص�دی ه�ی �

Tools for Teaching Essential Personal Finance Skills and Economic Opportunity 

 Next Gen Personal Financeدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۵امتی�ز: 

ک�مل و در�  است که ب�ن�م� غ�انتف�عی یس�زم�ن »ام�ر م�لی شخ� نسل بع�ی«م�سس� 

ت�کن�ن به و  در دس�س معلم�ن ق�ار داده رایگ�ن ط�ر  را به» م�لی شخ�ام�ر «روزی ب� م�ض�ع  به

ه�ی آم�زش م�لی این  ط�ح درس ه�ار معلم در مت�سط� اول و دوم آم�زش داده ت� ۳۰بیش از 

قع به این وبین�ر در وا. ه�ی درس ب�س�نن� آم�ز در ک�س دانش میلی�ن ۲بیش از  م�سسه را به

ه� و محص��ت مختلف این م�سسه اختص�ص دارد. تسهیلگ�ان، ابت�ا ب�ن�م�  مع�فی فع�لیت

ه�ی اعتب�ری، دوران  ان�از، ک�رت کنن� که به م�ض�ع�تی چ�ن پس در� ج�مع م�سسه را م�ور می

یپت�ک�رن�،  ری�ی، �م�یه شغلی، ه�ین� دانشگ�ه، ب�دجه گ�اری، اقتص�د رفت�ری، م�لی�ت، ک�

پ�دازد. ه�ک�ام از  ب�اب�ی ن�ادی در اقتص�د، ک�رآف�ی�، بیمه، ب�دوس�، اخ�ق اقتص�دی و... مین�

ه�ی آم�ز� (ط�ح درس، وی�ئ�ی آم�ز� و...) را در خ�د  این م�ض�ع�ت مجم�ع� ک�ملی از م�ی�ل

ش دارن�. یکی دیگ� از تم�ک�ه�ی این م�سسه چن�ن که در ابت�ای م� هم اش�ره ک�دم، آم�ز

معلم�ن است و در ح�ل ح�� پنج ب�ن�م� آم�ز� متف�وت ب�ای معلم�ن در این زمینه دارد که از 

ب�ن� ت� دانش تخص� آن�ن در زمین� آم�زش س�اد م�لی را اف�ایش  چن� روز ت� یک س�ل زم�ن می

 دهن�.

 

 به شکل آف�ین ببینی�: »اینج�«ت�انی� این وبین�ر را از  می ×
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 کنف�انس Keynoteروز اول / دوم� 

ی به روش   )DMCکلمه چیست؟ (س�ادآم�ز

What’s the Word? Teaching Literacy the DMC Way! 

 Nogginدهن�ه:  ارائه

بسی�ر ق�بل اعتم�د و  (شبک� تل�ی�ی�نی و وبس�یت) ن�گ� یک �ویس ی�دگ�ی

ه� دوست دارن�، به ک�دک�ن خ�دس�ل (سن�  ه�یی که بچه مبن�ست که ب� کمک شخصیت پ�وهش

کن�. مش�ک� ن�گ� به کت�بخ�ن�  ه�ی اس�� کمک می س�ل) در جهت ایج�د مه�رت ۸ت�  ۲

ک�ت�ه  ه�ی ه�ی تع�ملی و فیلم ه�ی آم�ز�، فع�لیت ه�ی الک�ونیکی، ب�زی گس�ش کت�ب روبه

دوم� انحص�ری که ت�سط متخصص�ن رش� ک�دک و ب�ن�م� در� آم�ده ش�ه، دس�� دارن�. 

ین (ن�یب رئیس شبک�  سخ�انی کلی�ی کنف�انس امس�ل در واقع گفت ِک�ا ِم� گ� وگ�ی م�

دانیل�  مک» � ام دی«داریل ، ن�یسن�ه و پ�وهشگ� رس�نه) ب� Nickelodeonتل�ی�ی�نی 

 )ه� را ب�ای رپ ام�یک� به ارمغ�ن آورد ای ام�یک� که بسی�ری از نخست� و افس�نه مشه�ر  ه�پ�  هیپ(

  درب�رۀ س�ادآم�زی است! ش�ی� عجیب به
ً
یب� س�له در ق�مت یک  ۶۰نظ� ب�س� که یک رپ� تق�

ش�د ت� از شی�ۀ س�ادآم�زی مبت� ب�  متخصص س�ادآم�زی در کنف�انس معلم�ن ح�� می

عن�ان مخ�طب�نش ج�ب  ه�ست که دوست دارد ک�دک�ن را به دانیل� س�ل مک .آث�رش، پ�ده ب�دارد

پیش از این در س�ل ه�ی کمیک ک�دک ت�سیس ک�د و  ت�بیک کمپ�نی ت�لی� ک ۲۰۱۴کن�. او در س�ل 

بخش و  ه�ی اله�م که ه�فش ارائ� ف�صت انتف�عی فلیکس را ت�سیس ک�ده استس�زم�ن غ� ۲۰۰۶

وگ�، رن�ی وینگ�رتن (رئیس ف�راسی�ن  گفت ت. در ابت�ای اینتج�بی�ت ج�ی� ب�ای ک�دک�ن اس

ین گفت و چن� جمله ام معلم�ن ام�یک�) خ�ش�م� گ�می به دی ای رپ ک�د که هم�  � و گ�

�ادآم�زی ب�ایش اهمیت ی�فته که چ�ا س � ت�ضیح داد ام شن�ن�گ�ن را � ذوق آورد! در ادامه دی

 هم به است.
ً
ه�ی خیلی  ق که چن� س�لی است وارد آم�زش ش�ه، ح�فعن�ان یک رپ� س�ب حقیقت�

که وگ�ی آن�ن این است  ت� گفت مح�ر کلیفهم�.  زن� و س�ادآم�زی را از زاوی� درس� می خ�بی می

ای ارز�ن� ب�ای م�بی�ن س�ادآم�زی  داراییت�ان�  ای گفت�ری و تع�ملی می رس�نه چگ�نه محت�ای

 ن�گ� ��ی ج�ی� س�ادآم�زی و واژگ�ن اولیئوی� م�زیک من�سبت مجم�ع� وگ� به این گفت. ب�ش�
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

ک�دک�ن ت�ویج  هم� ه�ی س�ادآم�زی اولیه را ب�ای است که مه�رت» کلمه چیست؟«ب� عن�ان 

شکل تخص� ب�ای  ب�ر به � است که این ام ه�ی ج�ی� دی این مجم�عه در واقع رپ کن�. می

� در این  ام آم�زی به آن�ن کمک کن�. دیس�له ت�لی� ش�ه ت� در رون� س�اد ۸ت�  ۲مخ�طب�ن 

کی� می گفت  این نب�ده که بچه وگ� ت�
ً
ه� بت�انن� آن کلم�ت را  کن� که ه�فش در این اشع�ر �ف�

یق این م�زیک خ�استه آن ت� از آن، می تلفظ کنن� بلکه مهم مع�نی کلم�ت  ،وی�ئ�ه�ی ک�ت�ه ه� از ط�

ت�ان� ج�لب و  م�م م�بی�ن و متخصص�ن س�ادآم�زی میرا هم درک کنن�. دی�ن این وبین�ر ب�ای ت

 ه�ی ج�ی� و ج�ابی را ب�ای س�ادآم�زی به ذهنش�ن بی�ورد. آم�زن�ه ب�ش� و احتم�ً� ای�ه

 

 .به شکل آف�ین ببینی� »اینج�«ت�انی� این سخ�انی را از  می ×
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 روز اول کنف�انس / وبین�ر دوازدهم

ی ادغ�م رس�نه [در آم�زش] ب�  م�ل  PBS LearningMediaس�ز

Modeling Media Integration with PBS LearningMedia 

 PBS LearningMediaدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۲.۵امتی�ز: 

اس است که بیش از ده س�ل  بی ه�ی شبک� تل�ی�ی�نی پی زی�ش�خهاس ل�نینگ می�ی� یکی از  بی پی

گ�رد و تم�ک�ش ب� آم�زش و ی�دگ�ی دیجیت�ل است. این مجم�عه ه�اران منبع  اش می ان�ازی از راه

کنن�ه، منطبق ب� است�ن�ارده� و آم�ده ب�ای استف�ده (م�نن� وی�ئ�، ط�ح درس،  رایگ�ن، �گ�م

ده�. ه�چن�  دبست�نی ت� دوازدهم ارائه می آم�زان پیش را ب�ای دانش ه�ی تع�ملی) ب�زی، فع�لیت

ه�ی در��ن ام� ت�  این مجم�عه پ� است از من�بع ارز�ن� و درج� یک ب�ای ادغ�م رس�نه در ک�س

ین امتی�ز را به این وبین�ر داده اینج� پ�ی�  هیچ ت�
ً
یب� چ� ج�ی�ی  ام چ�اکه ارائ� امس�لش�ن تق�

داشت؛ فقط هم�ن من�بع م�ج�د روی س�یت را در  از هیچ ت�لی� ج�ی�ی ب�نمی ن�اشت و پ�ده

گ� ب� این مجم�عه هیچ آشن�یی بن�ی من�س� به معلم�ن ارائه می دسته ای ن�اری�، احتم�ً�  ک�د. ا

وگ�ار در وبس�یت این  این وبین�ر ب�ایت�ن ج�اب خ�اه� ب�د ام� اگ� هم� یک س�عت را �ف گشت

ه�یی از  ش�د؛ ج�لب آنکه بخش زنم چ�ه�ی بیش�ی دستگ�ت�ن می ح�س می مجم�عه کنی�،

ین ارائه اس ل�نینگ  بی وگ�ار در وبس�یتش�ن گ�شت. پی دهن�ه و گشت این ارائه هم به ِش�اسک�

 ه� چ�ی که ب�ای ب�دن ان�اع مختلف رس�نه
ً
یب� ه� به ک�ست�ن نی�ز داری� را پیش از این  می�ی� تق�

 در دس�س همگ�ن ق�ار داده است.ت�لی� ک�ده و 

 

 .به شکل آف�ین ببینی�» اینج�«ت�انی� این وبین�ر را از  می ×
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 س�دهمروز اول کنف�انس / وبین�ر 

 پ�ست) سی�هه�یی ب�ای حم�یت از دخ�ان  زنی (مه�رت ق�بله ب� پسم

Countering PUSHOUT: Skills to Support Black Girls 

 و همک�ران دک� م�نیک م�ریسدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۴امتی�ز: 

دهن�ۀ آن نیست. دک� م�نیک  این نخست� وبین�ر کنف�انس امس�ل است که هیچ ب�ن�ی ارائه

پ�ست در م�ارس  دخ�ان سی�ه ه�ی ای از چ�لش دهن�ه ه�ی تک�ن م�ریس در ابت�ای این ارائه فکت

ازح� تنبیهی تج�به  ه�ی انضب�طی بیش پ�ست سی�ست ده�: دخ�ان سی�ه ام�یک� ارائه می

کنن� از  چ�ی درب�رۀ خ�دش�ن بی�ن می ش�ن� و وق� ض میت� از س� که هستن� ف� کنن�، ب�رگ می

س�زی  زنی: مج�م پس«پ�وژۀ این وبین�ر در واقع ب� مح�ر  رسن�. نظ� می نظ� اط�افی�ن ن�مح�م به

 ۲۰۱۹دهن�ه ب�د که در س�ل  رود که ابت�ا عن�ان مستن�ی تک�ن پیش می» پ�ست دخ�ان سی�ه

اش  منت� ش�. پس از انتش�ر مستن� و اقب�ل افک�ر عم�می، این مستن� در وبس�یت خ�د پ�وژه

ه�ی واقعی  � مح�ر داست�نه�ی ک�ت�ه که ب ای از انیمیشن ت�زگی ب� تهی� مجم�عه را گس�ش داد و به

ه� در ک�س درس (در  این مستن� هستن� و راهنم�ه�یی ج�مع ب�ای پ�داخ� به این انیمیشن

ه�ی ش� ت� دوازدهم)، گ�م ج�ی� و ج�ابی ب�داشته است. این وبین�ر در حقیقت به ارائ� هم�  پ�یه

ه�ی  را به ک�س» جنسیت«و » ن�اد«من�ی� م�ض�ع تق�طع  محص�ل اخ� اختص�ص دارد. اگ� ع�قه

کم ده زنگ ک�� را  ت�انن� دست درست�ن در مت�سط� اول ی� دوم ب�ی�، محت�ی�ت این ارائه می

 پیش ب�ن�.

 

 .به شکل آف�ین ببینی� »اینج�«ت�انی� این وبین�ر را از  می ×

 

 

٢٠ 

www.balvaablog.ir 

https://sharemylesson.com/webinars/countering-pushout


ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 اول کنف�انس / وبین�ر چه�ردهمروز 

یک�ی جن�بی( LADAMAدرب�رۀ [گ�وه م�سیقی]  یس م�سیقی و اجتم�ع ام�  )ت�ر

TeachRock on LADAMA: Teaching Music and Community of South America 

 TeachRockدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۳.۵امتی�ز: 

ارائه ش�ه ت� م�سیقی و دنی�ی آن راک نخست� ب�ن�م� در� در ام�یک�ست که در سطح ملی  تیچ

 ب�ر� کن�. تیچ
ً
راک یک ب�ن�م� در� ج�اب ب�ای ادغ�م ه� در آم�زش همس� ب�  را عمیق�

است�ن�ارده�ست که از ت�ریخچ� م�سیقی و ف�هنگ ع�مه ب�ای کمک به معلم�ن در تع�مل ب� 

خ�بی دارد که م�سیقی ه�ی رایگ�ن و خیلی  کن�. این مجم�عه ط�ح درس آم�زان استف�ده می دانش

کنن�. وبین�ر امس�لش�ن ب� گ�وه  را ب� مط�لع�ت اجتم�عی، ادبی�ت، جغ�افی�، عل�م و... ادغ�م می

متم�ک� است؛ گ�وهی متشکل از چه�ر زن که از چه�ر کش�ر مختلف (ب�زیل، » �دام�«م�سیقی 

م�سیقی ام�یک�ی  کنن� ب�زنم�ی�نگ� ف�هنگ و ون�وئ�، کلمبی� و ام�یک�) هستن� و ت�ش می

ه�یش�ن را گ�ش ک� و ش�ی� ه�ادارش�ن  جن�بی ب�شن�. این وبین�ر ب�عث ش� چن�ت� از م�سیقی

ش�م! سه عض� این گ�وه م�سیقی در وبین�ر ح�� هستن� و بخش زی�دی از وبین�ر به 

کنن�  گ�رد. البته فقط صحبت نمی ه�ی آن�ن درب�رۀ ف�هنگ و م�سیقی کش�ره�یش�ن می صحبت

آور است. در واقع این وبین�ر محت�ای آم�ز�  کنن� که نش�ط ه�یی را اج�ا می �هی هم بخشو گ

ه�ی اعض�ی گ�وه استف�ده کنی�، کمی  گ�ارد؛ ب�ی� از صحبت ای در اختی�ر �� نمی خ�ص و آم�ده

ه�ی این گ�وه به  درب�رۀ م�سیقی و ف�هنگ ام�یک�ی جن�بی تحقیق کنی� و ب� ب�دن م�سیقی

 ه�یی ب�ای صحبت درب�رۀ عن�� مختلف ف�هنگ ام�یک�ی جن�بی بی�بی�. به�نهک�ست�ن 

 

 .به شکل آف�ین ببینی� »اینج�« ت�انی� این وبین�ر را از  می ×
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 روز اول کنف�انس / وبین�ر پ�ن�دهم

گ�ن�ا و مسئ�لیت)گ�ارش نه�یی (آم�زش   ه�ل�ک�ست، مش�رکت در ج�م، پ�وپ�

Final Account: Teaching the Holocaust, Complicity, Propaganda and Responsibility 

 USC Shoah Foundationدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۴امتی�ز: 

ای  دغ�غهه�ست که در ام�یک�  ) س�لPrimary Resources( یاستف�ده از من�بع دست اول ت�ریخ

ین راهج�ی ب�ای ط�اح که گ�یی این من�بع یکی از به� ه�  �ن آم�ز� در م�ض�ع�ت ت�ریخی است چ�ا

 در این ب�ره  ب�ای مق�بله ب� پ�وپ�گ�ن�ای رس�نه
ً
ای هستن�. اگ� معلم عل�م اجتم�عی هستی�، حتم�

دارد و ب�ن�ه�ی  ب�دن از من�بع دست اول وج�د ه� شی�ۀ مختلف ب�ای به�ه وج� کنی� چ�ن ده جست

کنن�. وبین�ر ام�وز بیش� ب� یکی از ان�اع این من�بع، یع� شه�دت  آم�ز� مختلفی روی آن ک�ر می

شن�ی� که چگ�نه فیلم شه�دت  ) متم�ک� است. ابت�ا کمی در این ب�ره میTestimonyش�ه�ین (

ش� و چگ�نه ب�ی� از آم�زان ب� ت�ان� منبعی ارز�ن� ب�ای پ�ورش تفک� ت�ریخی دانش ش�ه�ین می

مبن�یی اختص�ص دارد که در پ�یگ�ه  آن به�ه ب�یم. بخش دیگ� ارائه به آشن�یی ب� من�بع شه�دت

ه�ی ک�� درب�رۀ  ت�انی� ب�ای بحث در دس�س عم�م است و می IWitnessاین�ن� و مشه�ر 

گ�ن�ا و مسئ�لیت دهن�گ�ن به  یت، ارائهپ�ی�ی از آن�ن به�ه ب�ی�. در نه� مش�رکت در ج�م، پ�وپ�

ب�ای  IWitnessت� ب� من�بع  ان� و آن هم م�وری ج�ئی پ�دازن� که ب�ای این ارائه آم�ده ک�ده م�ردی می

اث� ل�ک ه�لن� است؛ مستن�ی که ح�صل ده س�ل مص�حبه ب�  Final Accountفیلم مستن� 

ان� و احتم�ً�  اس ب�ده سس�بق ح�ب ن�زی و ا ای است که همگی از اعض�ی ش�ه�ان آ��نی و ات�ی�

ین ب�ری است که پیش از م�گش�ن در مق�بل دورب� ق�ار می در این جلسه ب� من�بع گ�ن�.  آخ�

 آم�ز� مختلفی ب�ای ب�دن این مستن� به ک�س درس آشن� خ�اهی� ش�.

 

 .به شکل آف�ین ببینی� »اینج�«ت�انی� این وبین�ر را از  می ×
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 روز دوم کنف�انس / وبین�ر اول

 )۱۲ت�  ۶آم�زان  حلی ب�ای ب�انگیخ� مش�رکت م�نی دانش (راه Lead4Change[ب�ن�م� آم�ز�] 

Lead4Change: A Civic Engagement Solution for Grades 6-12 

 Lead4Changeدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۴امتی�ز: 

ه�ی راه�ی در چ�رچ�ب خ�م�ت  ای آم�ز� ب�ای پ�ورش مه�رت ب�ن�مه» راه�ی ب�ای تغی� «

ه�ی ش� ت� دوازدهم است. این ب�ن�م� آم�ز� معت� و رایگ�ن که  آم�زان پ�یه اجتم�عی در دانش

درس) در  ۱۲درس و  ۶دهن�ۀ ت�ث�گ�اری آن هستن�، در دو نسخه ( ش�اه� پ�وه� ن� نش�ن

آم�زانش�ن را به سف�ی ب�ن� که ظ�فیت ره�ی آن�ن  معلم�ن ق�ار دارد ت� ت�ش کنن� دانشاختی�ر 

معلم این ب�ن�م� آم�ز� را ب�  ۱۵۰۰۰کن�. ت�کن�ن  را تق�یت ک�ده و اشتی�قش�ن را به عمل تب�یل می

  � دهکه امس�ل ت�ل» راه�ی ب�ای تغی� «ان�.  آم�ز در ام�یک� ک�ر ک�ده میلی�ن دانش ۲بیش از 

ین و پیشگ�م گ�د، ق�یمی اش را جشن می س�لگی ین ب�ن� آم�ز� ام�یک� در زمین� آم�زش  ت� ت�

چ� ج�ی�ی نسبت به وبین�ر س�ل  ه�ی راه�ی است. ه�چن� اینکه وبین�ر امس�ل هیچ مه�رت

 همچ�ن آن به م�ور بخش گ�شته
ً
ه�ی مختلف این ب�ن�م� آم�ز� گ�شت،  ش�ن ن�اشت و دقیق�

گ�  کنن�ه نب�د ام� ب�ن�م� آم�ز� دقیق و ب� پشت�انه خ�شح�لب�ایم  ش�ن همچن�ن � ذوقم آورد. ا

 س�خت�ر محت�ایی این پ�وژه و اسن�د پشتیب�ن آن،ط�اح ب�ن�م� در� ی� محت�ای آم�ز� هستی�، 

 هستن�.ب�ای الگ�ب�داری ای ع�لی و است�ن�ارد  نم�نه

 

 .به شکل آف�ین ببینی� »اینج�«ت�انی� این وبین�ر را از  می ×

 

 

٢٣ 

www.balvaablog.ir 

https://sharemylesson.com/webinars/leadership-capacity


ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 روز دوم کنف�انس / وبین�ر دوم

 ه� هستن� خلق م�ار� که پ�ی�ای هم� جنسیت

Creating K-12 Schools That Welcome All Genders 

 Human Rights Campaign Foundationدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۵امتی�ز: 

ین  است که ج�مع» ک�رزار حق�ق ب� «) محص�لی از بنی�د Welcoming Schoolsم�ارس پ�ی�ا ( ت�

ه�ی جن�  ب�ن�م� آم�ز� پیشگ�ی از قل�ری مبت� ب� س�گ�ی در ام�یک� است که درب�رۀ اقلیت

کن� و ع�وه ب� آن،  ه�ی آم�ز� ب�گ�ار می و م�ارس ف�اگ� از نظ� جنسی� ب�ای معلم�ن دوره

ط�ر خ�ص ب�ای م�بی�ن و  ده� که به من�بعی ارائه میه�ی کت�ب و  ه�ی در�، فه�ست ط�ح

متخصص�ن ک�ر ب� ن�ج�ان�ن ط�احی ش�ه است. این ب�ن�م� آم�ز� ل�ی متق�طع و 

کن� اجتم�ع�ت م�ارس را ب� اب�اره�ی حی�تی ارتق� ده� ت� تن�ع  ض�ن�ادپ�ست�نه دارد و ت�ش می

آم�زان ت�اجنسی� و  ی کنن� و از دانشجنسی� را بپ�ی�ن�، از قل�ری مبت� ب� س�گ�ی جل�گ� 

اش را  ه�ار معلم آم�زش داده ت� ب�ن�مه ۱۳۰این ب�ن�مه ت�کن�ن به بیش از  ب�ی�ی حم�یت کنن�. ن�ن

آم�ز در ام�یک�، ک�ن�دا و مک�یک اج�ا کنن�. در این وبین�ر، ع�وه ب�  میلی�ن دانش ۱۰هم�اه بیش از 

بی�ن «و » جنسیت«، ب� تع�یف مف�هیمی همچ�ن آشن�یی ب� ج�ئی�ت این ب�ن�م� آم�ز�

بن�ی جنسی�  ه�ی دسته ش�ی� و درب�رۀ اهمیت خ�ط�ات م�رسه و شی�ه آشن� می» جنسیت

ک گ�اشته  یکی از ج�اب شن�ی�. آم�زان ن� می دانش ین محت�ی�تی که در این جلسه به اش�ا ت�

 �س و م�رسه است.گ�م ک به پ�ی� س�خ� گ�م ه�یی ب�ای جنسیت لیست ش�د، چک می
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 روز دوم کنف�انس / وبین�ر س�م

ی ف�هنگ گ�یی و شی�ه قصه یک�  پ�ی� ب�ای و درب�رۀ دانش ه�ی س�ادآم�ز  آم�زان ب�می آم�

Storytelling and Culturally Responsive Literacy Practices for and About Native American Students 

 National Indian Education Associationدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۵امتی�ز: 

خ« ه�ی آم�ز�  ف�صت ایج�د بیش از ن� ق�ن است که ب�ای» پ�ست�ن انجمن ملی آم�زش �

خ ف�هنگ ب�  ج�مع و مبت� ت�ش  پ�ست�ن آم�یک�یی، ب�می�ن آ�سک� و ب�می�ن ه�وایی ب�ای �

یخ مخت� آم�زش می�ن ب�می�ن ام�یک� آشن� می .کن� می ش�ی� و  در این ارائ� ج�اب ابت�ا ب� ت�ر

ش�د.  ه�ی آم�ری خ�بی درب�رۀ وضعیت آم�ز� ب�می�ن ام�یک� به اش�اک گ�اشته می سپس داده

 ، �دک�ن ب�می ام�یک� در م�ارس عم�می دول� ح�� هستن� و تع�ادش�ن ح�ود % ک۹۰در ح�ل ح��

در ام�یک� منت�  ۲۰۱۸ه�ی ک�دکی که در س�ل  ه�ار نف� است. ج�لب آنکه در می�ن کت�ب ۷۰۰

ه�ی  ان�. در ادامه، درب�رۀ ن�ب�اب�ی ه� از می�ن ب�می�ن ام�یک� ب�ده % شخصیت۱ان�، فقط  ش�ه

خ ش�د و ب�زنم�یی  ) صحبت میCBEمبن� ( پ�ست�ن و ل�وم آم�زش ف�هنگ آم�ز� م�ج�د علیه �

خ رس�نه خ پ�ست�ن در ام�یک� را به چ�لش می ای � پ�ست�نی که  کشن� که ح�فی از �

ه�ی  ش�د و م�ام تص�ی�ی همچ�ن انس�ن م�ار، دان�ن�، نظ�می و... هستن� زده نمی سی�ست

این وبین�ر پ� از اط�ع�ت، به این م�ض�ع�ت پ�داخته ش�د. در ادام�  اولیه از آن�ن مخ�ب�ه می

، آشن�یی ب� دو نقش� راه ک�ت�ه ش�د: عن�� س�ادآم�زی ف�هنگ می م�ت و بلن�م�ت ب�ای  پ�ی�

، سنت شف�هی هم�ن س�اد است، س�ادآم�زی به ک�رگ�ی س�ادآم�زی ف�هنگ به مث�ب�  پ�ی�

گ�یی، ف�ای� اجتم�عی و  �ای� آم�ز� قصهب�س�خ� استعم�ری، از سنت شف�هی به زب�ن مکت�ب، ف

ت�ان� در زمین� س�ادآم�زی اق�ام در  ش�د را می بخش زی�دی از آنچه گفته می گ�یی. ع�طفی قصه

 ای�ان به ک�ر بگ�یم.

 

 .به شکل آف�ین ببینی� »اینج�«ت�انی� این وبین�ر را از  می ×
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 روز دوم کنف�انس / وبین�ر چه�رم

ی�ضی یس ج� به دانش �تم�فقیت در ر ین آم�ز� در ج� «چ�رچ�ب آم�زان ب�  (ت�ر  )»کیفیت تم�

Success in Mathematics: Teaching Students with the Quality of Instructional Practice in Algebra 

 University of Delawareدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۴امتی�ز: 

ب�ور متخصص�ن آم�زش ری�� در دانشگ�ه د�ور این است که م�فقیت در ج� ب�ای م�فقیت در 

ه�ی  کن�. در دهه ری�ضی�ت بسی�ر مهم است. ج� همچ�ن دروازۀ ورود به ری�ضی�ت بع�ی عمل می

ان�. ب� این ح�ل،  ی�ضی�تی ج� آشن� ش�هآم�زان ب� چ�رچ�ب ر  ت�ی از دانش ه�ی متن�ع اخ�، جمعیت

ه� و دستک�ری نم�دین روابط  آم�زش ج� در ط�ل زم�ن ک�مً� دگ�گ�ن ش�ه است؛ از ق�ان�، رویه

ه�یی که  ای و تفک� و است��ل ج�ی، جنبه عملک�دی گ�فته ت� الگ�ه� و س�خت�ر، مس�ئل زمینه

،  م�ردت�جه ق�ار نمی رایج همیشه در رویک�ده�ی آم�ز� گ�ن�. دانشگ�ه د�ور در این وبین�ر

کن� که محص�ل مش�ک محقق�ن و معلم�ن ج� است ت� به  اب�ار آم�ز� رایگ�نی را ارائه می جعبه

کنن�ۀ زب�دست و منعطف  ش�ن به حل آم�زان خ�د در مس� ب�ل معلم�ن کمک کن� که از دانش

اب�ار، ب�زنم�ی�نگ�   حم�یت کنن�. من�بع م�ج�د در این جعبهمف�ه�» چ�ایی«مس�ئل ج� و درک به� 

) است که پنج جنبه از Quality of Instructional Practice in Algebraمبن� ( چ�رچ�بی پ�وهش

یح می ه�، اتص�ل  ای، معن�دار ک�دن رویه پ�ی�ی رویه کن�: پشتیب�نی از انعط�ف آم�زش ج� را ت�

ه�ی ج�ی ع�دی و  ای�ه اتص�ل می�نو ایج�د  �تمن�س�زی ری�ضی ه�، م�قعیت می�ن ب�زنم�یی

این ه�ی استف�ده از  روش اب�ار و ی�دگ�ی کشف این چ�رچ�ب و جعبه ف�ص� ب�ای وبین�ر  این .ان�اعی

 خ�اه� ب�د. ت�ن من�بع در ک�س ری��

 

 .به شکل آف�ین ببینی� »اینج�«ت�انی� این وبین�ر را از  می ×
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 روز دوم کنف�انس / وبین�ر پنجم

 ه�  آم�زان انگلی�، ک�رکن�ن م�رسه و خ�ن�اده بخ� به حم�یت اجتم�عی و ع�طفی از زب�ن اول�یت

Prioritizing Social and Emotional Support for ELLs, School Staff and Families 

 Colorín Coloradoدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۴امتی�ز: 

آم�زان مه�ج�ی است  ) دانشELLآم�زان انگلی� ( پیش از ه� چ� این را بگ�یم که منظ�ر از زب�ن

ین کل�رادو«که هم�م�ن ب� ورود به م�رسه در ح�ل ی�دگ�ی زب�ن انگلی� هم هستن�.  » کل�ر

ده� و  ام�یک� به ک�ر خ�د ادامه میای است که ب� حم�یت م�لی ف�راسی�ن معلم�ن  م�سسه

آم�زان  �ی دانشه و خ�ن�اده ه�یی ب�ای م�بی�ن ه� و ت�صیه اط�ع�ت، فع�لیتم�م�ریتش ارائ� 

ک�ر  آم�زانش�ن دانش عن�ان زب�ن دوم به . معلم�نی که ب� زب�ن انگلی�آم�ز انگلی� است زب�ن

ب� م�اجعه به وبس�یت این م�سسه، به مجم�ع� متن�عی از من�بع آم�ز�  ت�انن� می کنن�، می

مط�لع� «واقع  دبست�ن ت� دوازدهم دست ی�بن�. این وبین�ر در  آم�زان انگلی� پیش ب�ای زب�ن

ش�ه است. م�رس� ابت�ایی س�لین� در دی�ب�رن به تع�اد زی�دی  یک تج�ب� م�فق و تحس�» م�ردی

از  آم�زان ج�ی� ه� دانش ده� که بسی�ری از آن آم�زان انگلی� خ�م�ت آم�ز� ارائه می از زب�ن

ه�ی  وشر م�ی�ی� و ک�رکن�ن م�رسه  ، ت�هستن�. در ط�ل پ�ن�می یمن زدۀ من�طق جنگ

ه� به ک�ر  آم�زان و خ�ن�اده از دانش اجتم�عی و حم�یت-ی�دگ�ی ع�طفی ای را ب�ای تق�یت خ�ق�نه

-ه� ادامه داده و حم�یت ع�طفی ان�. ع�وه ب� این، م�رسه به مش�رکت فع�ل خ�د ب� خ�ن�اده گ�فته

 از ت�در این وبین�ر، ست. ب�انگ� در اول�یت ق�ار داده ا دوران چ�لش را در این شاجتم�عی از ک�رکن�ن

ج�ی� از  ه� در ه� م�حل� آن تک�مل رویک�د ان�، نح�ۀ ی که آم�ختهه�ی درس م�ی�ی� م�رسه درب�رۀ

 .شن�ی� ه�ست، می گ�ی و اینکه چ�ا این ک�ر همچن�ن اول�یت اصلی آن همه
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 روز دوم کنف�انس / وبین�ر ش�

یک� پ�شش داده روزن�مه یخ ام�  ان�؟ نگ�ران چگ�نه مب�رزۀ م�دم ب�ای ع�الت را در ت�ر

How Journalists Have Covered The People's Fight for Justice in U.S. History 

 PBS NewsHour Classroomدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۴امتی�ز: 

در کنف�انس امس�ل است. البته این  PBSه�ی شبک� تل�ی�ی�نی  این چن�م� وبین�ر زی�مجم�عه

 ه� س�ل چن� سهمی از کنف�انس دارد چ�اکه ه�ین� زی�دی را �ف ت�ویج
ً
یب� ی گ شبکه تق� �

یق  کن�. این وبین�ر درب�رۀ نح�ۀ استف�ده از من�بع اولیه و چگ�نگی تحلیل آن آم�ز� می ه� از ط�

ین پ�وژه » نگ�ری در عمل روزن�مه«عن�ان  ه�ی این شبکه تحت وبس�یت یکی از ج�ی�ت�

)Journalism in Actionیخ روزن�مه را  نگ�ری در ام�یک� ) است. این پ�وژه ب� رویک�دی ک�وشگ�انه ت�ر

ده� و نقش نخست� متمم ق�ن�ن اس�� و آزادی مطب�ع�ت در ام�یک� را  آم�زان ارائه می به دانش

یق اب�اره�ی تع�ملی خ�ق�نه و �گ�م ب�ر� می آم�زن�  آم�زان می کنن�ۀ مختلف، دانش کن�. از ط�

ه�ی  است�نه�ی خ�ی د که چگ�نه م�دم واقعی ب�ای ع�الت اجتم�عی مب�رزه ک�دن� و چگ�نه رس�نه

گ�د ت�  آم�زان ق�ار می ای در اختی�ر دانش آن�ن را پ�شش دادن�. در این پ�وژه، اب�اره�ی س�اد رس�نه

ش�ن�، به دنب�ل چه چ�ی ب�شن� و به چه چ�ی ت�جه  ه� م�اجه می ب�انن� در اخب�ری که ه� روز ب� آن

ه� در انق�ب آم�یک�،  س�نهمط�لع� م�ردی از نقش و پ�شش ر ۱۰کنن�. وبس�یت این پ�وژه ش�مل 

حق رأی زن�ن، س�مت روان، مه�ج�ت، جنگ جه�نی دوم، ویتن�م، ، »م�ک�یک� «گ�وه جنگ داخلی، 

 ش�د. ب�اب�ی جنسی� میو  وات�گیت
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 روز دوم کنف�انس / وبین�ر هف�

 اف�ایش ص�ای معلم�ن در زمین� آم�زش حقیقت درب�رۀ ن�ادپ�س�

Elevating Educator Voices on Teaching Truth About Racism 

 Education Civil Rights Allianceدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۳.۵امتی�ز: 

ای ام�یک� نی�ز به دس�� به  ه�ی م�رسه معتق� است بچه» اتح�د حق�ق م�نی آم�ز�«

یخ ک�مل و دقیق و واقعیت ب�ن�مه ه�ی کن�نی  ه�ی در� و م�اد ف�هنگی متن�ع و ی�دگ�ی ت�ر

ه� و  دادن به ن�ادپ�س� ت�ش کنن�. ب�خی از ای�لت ن�ادپ�س� در کش�ر دارن� ت� بت�انن� ب�ای پ�ی�ن

ه� و  ان�. ب� این ح�ل، بسی�ری از ای�لت �یی در این راست� ب�داشتهه ه�ی اخ� گ�م من�طق در س�ل

، تسل� ت�ش ج�ی ح�کت به �ت آم�زش ص�دق�نه و ف�هنگ مح�ت، به ه�ی ف�این�ه ب�ای  پ�ی�

ه�یی که ب� ب�چسب  ش�ن�؛ ت�ش در م�ارس می ه�ی متن�ع و ض�ن�ادپ�ست�نه ب�دن آم�زش ازب�

ت�ان ص�ای معلم�ن را در  چگ�نه میش�ن�.  ) شن�خته میanti-CRT» (ض� نظ�ی� انتق�دی ن�اد«

ن�ادپ�س� در  را درب�رۀ ت�انن� حقیقت ه� ب�� ب�د ت� اطمین�ن ح�صل ش�د که م�بی�ن می این بحث

 ش�ن� که و تب�یل به ع�امل تغی�ی )ت�انن� ی�د بگ�ن� آم�زان می (و دانش گ�شته و ح�ل بی�م�زن�

به نفع  یه�ی اب�اره� و ت�صیه در این وبین�ر ؟ داریم ب�ای مب�رزه ب� ن�ادپ�س� در آین�ه به آن نی�ز 

این وبین�ر ب�ایم دو فکت پ�وه� ج�لب هم  .ش�د ارائه مین�ادپ�س�  ب�رۀآم�زش حقیقت در

ه� م�افق  % ام�یک�یی۱۵، فقط CBSداشت. نخست اینکه ب� اس�س نظ�سنجی اخ� شبک� 

داری و ن�ادپ�س� هستن�. دوم اینکه ب� اس�س  ه�یی ب� م�ض�ع�ت ض�ملی، ب�ده ر کت�بس�نس�

در ح�ل ح�� رض�یت از معلم�ن  LRPو  Hart Researchپ�وهش اخ� و مش�ک دو م�سس� 

ین ح�ش در ۷۸(ب�ور به عملک�د خ�ب و ع�لی آن�ن) در می�ن وال�ین ام�یک�یی ب� سهم  % در ب��ت�

ده� آم�ری که ف�راسی�ن معلم�ن ام�یک� در  شته است. این داده نش�ن میبیش از یک ده� گ�

من�ی ب��ی وال�ین ام�یک�یی داد، دور از واقعیت نب�د. از این آم�ره�  سخ�انی افتت�حیه از رض�یت

 ب�ر در این وبین�ر آشن� ش�م. هم نخست� Zero Indifferenceن�. ب� مفه�م سی�س� ب�زهم دار

 .به شکل آف�ین ببینی� »اینج�«ن وبین�ر را از ت�انی� ای می ×
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 روز دوم کنف�انس / وبین�ر هش�

ی اجتم�عی و ع�طفی) قلب ب�رگ می  تپ� (استف�ده از م�سیقی و ح�کت ب�ای آم�زش ی�دگ�

Big Heart Beats: Using Music and Movement to Teach Social and Emotional Learning 

 Nogginدهن�ه:  ارائه

 :  ۵از  ۴امتی�ز

ک�. به  اش نمی در کنف�انس امس�ل است و بن�ب�این، دوب�ره مع�فی» ن�گ�«این دوم� وبین�ر 

ین اب�اره�ی آم�ز� است. محص�ل ج�ی� آن�ن،  ب�ور این مجم�عه، م�سیقی یکی از ق�رتمن�ت�

ه�ی ج�ی� است که  ه� و نم�هنگ ای از آهنگ مجم�عه» تپ� قلب ب�رگ می«م�سیقی آلب�م 

ه� استف�ده ک�ده و م�ض�ع�ت مهم در ی�دگ�ی  ه� ب�ای رش� ع�طفی بچه ت�انن� از آن معلم�ن می

آهنگ از ه�من�ان ن�ظه�ر و ب�س�بقه است  ۱۱اجتم�عی و ع�طفی را ب�ر� کنن�. این آلب�م ش�مل 

ه� ب�ای مع�فی و کشف م�ض�ع�ت مهم اجتم�عی و ع�طفی (از ه�یت  ت�انن� از آن که معلم�ن می

یک عن�ان مکمل این آلب�م، ن�گ�  استف�ده کنن�. به گ�فته ت� دوس� و شه�ون�ی جه�نی)

ت�  کن� که به معلم�ن کمک میت�ارک دی�ه » جه�ن قلب ب�رگ«ب� عن�ان  SELق�ی  راهنم�ی ی�دگ�ی

این در . ی�م�زن�ب ه� در آم�زش ک�� را مهم آهنگ ه�ی ه�ی ج�اب و پی�م گآهن چگ�نگی گنج�ن�ن

 ی�دگ�ی تج�ب� بخ� از یک مث�ب� به ای ب�ای استف�ده از م�سیقی خ�ق�نه ه�ی ، روشارائه

ش�د و  دبست�ن ت� س�م ابت�ایی به بحث گ�اشته می ک�ن پیشکنن�ه و تع�ملی ب�ای ک�د �گ�م

 شن�ی�. ک ن�زادان و ک�دک�ن خ�دس�ل از م�سیقی میچن� فکت ج�لب درب�رۀ در

 

 .به شکل آف�ین ببینی� »اینج�«ت�انی� این وبین�ر را از  می ×
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 روز دوم کنف�انس / وبین�ر نهم

ی دانشپ�داخ� به نی�زه�ی   دبست�ن ت� دوازدهم) ه�یی ب�ای م�فقیت در پیش آم�زان (اس�ات�

Addressing Students' Needs: Strategies for Success in K-12 

 دهن�ه: ب�رب�را بلک�ن ارائه

 ۵از  ۳.۵امتی�ز: 

ین ت�ویج ش�ه یکی از شن�ختهب�رب�را بلک�ن  گ�ان آم�ز� ام�یک�ست که در ط�ل چن� ده�  ت�

یت آم�زش ه�اران معلم را ب� مسئ�ل ،عن�ان یک معلم، یک ره� و یک است�د دانشگ�ه بهه گ�شت

در زمین� آم�زش ن�شته  کت�ب پ�ف�وش ۲۵بیش از  ی�ت غ� خ�د،دانش و تج�ب عه�ه داشته. او ب�

ب�ت� جه�ن ق�ار گ�فته است. م�ض�ع  Education Professionals ۳۰و ت�کن�ن چن�ب�ر در جمع 

ه�ی  وی�ه در زم�ن آم�زان، به س�ل او این است که چگ�نه به نی�زه�ی هم� دانشوبین�ر ام

ه�  واسط� س�ل عی�ر است و به ب�انگ� پ�سخ ده�؟ او در این زمینه یک متخصص تم�م چ�لش

 به درد ه� معلمی در ه�کج�ی  ه�یی را پیش می اش، معم�ً� اب�اره� و اس�ات�ی تج�به
ً
یب� گ�ارد که تق�

گ�ارد و سپس  خ�رد. او ابت�ا سه راه ارزی�بی نی�ز (آم�ز�، شخ�، رش�ی) را به بحث می دنی� می

 CPDس�عت  ۵۰اگ� بیش از کن�.  چه�ر اس�ات�ی آم�ز� را ب�ای کمک به رفع این نی�زه� مع�فی می

ه�ی عم�می ت�ریس (م�ی�یت ک�س و...) گ�ران�ه ب�شی�، احتم�ً� این وبین�ر چ�ه�ی ج�ی�  مه�رت

 زی�دی ب�ایت�ن نخ�اه� داشت.

 

 .به شکل آف�ین ببینی� »اینج�«ت�انی� این وبین�ر را از  می ×
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 روز دوم کنف�انس / وبین�ر دهم

 کت�بخ�ن� کنگ�ه و من�بع دست اول (ب�ر� علِم پشِت ب�ی�)

Library of Congress on Primary Sources: Examining the Science Behind Disasters 

 The Library of Congressدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۴امتی�ز: 

ه�ی درس،  واردک�دن من�بع دست اول ت�ریخی به ک�ست�ش ب�ای کت�بخ�ن� کنگ�ۀ ام�یک� در زمین� 

ین  ین و ف�اگ�ت� شه�ت و اعتب�ری جه�نی دارد. اب�ار تحلیلی من�بع دست اول کنگ�ه (از پ�ک�رب�دت�

اب�اره�ی این ح�زه) ه�چن� س�ده ام� بسی�ر ک�رآم� است و خ�دم هم تج�ب� استف�ده از آن در ک�س 

روی درک علم پشت ب�ی� متم�ک� است ت� بت�ان� ب�ای ب�ی�ی آین�ه درس را دارم. ارائ� امس�ل آن�ن 

ه�یی از ب�ی�ی  به نم�نه نگ�هی وبین�ر،این  ت� ب�ش� و ح� ک�هشش�ن ده�. تسهیلگ�ان آم�ده

از اب�اره�ی تج�یه و ن� ان�اخت، کنگ�ه خ�اه �بخ�ن�ه� در کت ه� و عکس ب� استف�ده از نقشه ت�ریخی

ه�یی را ب�ای  ن� ک�د و ف�صتاستف�ده خ�اه مستن�ات ب�ای کشف این اول�بع دست تحلیل من

ک�سیس� ایج�د ارتب�ط ب� اقی�ن�س گ�فت.  ن�ه� در نظ� خ�اه شن��، شیمی و ت�ث�ات انس�نی ب� ا

در این وبین�ر، ع�وه ب� آشن�یی اب�ار تحیلی کنگ�ه که در ابت�ا گف�، ب� دو اس�ات�ی دیگ� ب�ای 

ه�ی جمله و من�بع دست  نم�یی/دنب�له نم�یی/ک�چک ن�بع دست اول ت�ریخی (ب�رگاستف�ده از م

آم�زان در م�اجهه ب�  ی�بی� که ب�ای کمک به پی�فت دانش ش�ی� و درمی اول م�ازی) آشن� می

 ه�یی را در آن�ن پ�ورش دهی�. من�بع دست اول، ب�ی� چه مه�رت

 

 .به شکل آف�ین ببینی� »اینج�«ت�انی� این وبین�ر را از  می ×
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 کنف�انس Keynote/ س�م�  روز دوم

 ش�ن�! بخشی�ن به خش�نت ب� اسلحه، متح� می معلم�ن ب�ای پ�ی�ن

Teachers Unify to End Gun Violence 

 Teachers Unify to End Gun Violenceدهن�ه: جنبش  ارائه

ه�ست م�جب نگ�انی  آم�زان ام�یک�یی س�ل می�ن دانش» خش�نت ب� اسلحه«دانی� که  احتم�ً� می

ه�،  آم�زان، خ�ن�اده ج�مع� م�نی ام�یک� ش�ه است. خش�نت ب� اسلحه ب� معلم�ن، دانش

ه�ی  ژدیتک�ار ت�اگ�ارد.  ه�ی درس و اجتم�ع�ت محلی در �ا� کش�ر، ه� روز ت�ث� می ک�س

کسف�رد در میشیگ�ن �ی�لی ت�ان�ازی در م�ارس، ح�ود سه م�ه پیش،   ۳۰(در در دب�ست�ن آ

بث  بی کلمن�، س�را ل�ن� و س�ریاَ ف�راسی�ن معلم�ن ام�یک� (عض�  ) ب�عث ش� سه۲۰۲۱ن�ام� 

ک ه�ی ت�اژدی گ�وه، جل�ی تک�ار چن� یک روزن�گ) ت�ش کنن� ت� ب� تشکیل و  ن�ی را بگ�ه�لن�

خش�نت ب� اسلحه در  ه� که از ف�اوانی و پ�ی�ش . آنمح�ک تغی�ات ق�ن�نی در این زمینه ب�شن�

معلم�ن ب�ای «ملی به ن�م  یس�زم�ن گ�فتن� اشک�ل آن خ�گ� ب�دن�، ت�� هم�

آن ت�ویج  م�ریتکنن� که م� ان�ازی راه »ش�ن�! بخشی�ن به خش�نت ب� اسلحه، متح� می پ�ی�ن

ه� در  ت�ان�ازی دار و ع�اقب بع�ی ؛ اث�ات م�جشن�یم نمی ش�ن م� درب�ره یی است کهه� داست�ن

خش�نت ب�  ت�ث�  است که تحتای  از ج�امع م�رسه حم�یتیکی دیگ� از اه�اف این گ�وه، . م�ارس

عن�ان کس�نی  خ�د را به ص�ای جمعی خ�اهن� ان�. معلم�ن عض� این جنبش می اسلحه ق�ار گ�فته

ن�. این عم�می ب�ای تغی�ات ف�هنگی و ق�ن�نی ق�ار دارن�، بلن� کنبح�ان  مق�م اینکه در خط 

ح  وبین�ر در واقع داست�ن تشکیل این جنبش، اه�اف آن و چگ�نگی جلب مش�رکت دیگ�ان را �

وگ�ی ملی درب�رۀ خش�نت  ده�. اعض�ی این گ�وه معتق�ن� معلم�ن در س�لی�ن گ�شته از گفت می

گ�اران  ان� و ه�ف این گ�وه پ�ک�دن این شک�ف است. َابی کلمن� (یکی از بنی�ن هب� اسلحه ط�د ش�

است. س�را ل�ن�  ۲۰۱۲این جنبش) از ب�زم�ن�گ�ن ت�اژدی ت�ان�ازی در م�رس� سن�ی ه�ک در س�ل 

گ�اران این جنبش) از ب�زم�ن�گ�ن ت�اژدی ت�ان�ازی در دب�ست�ن است�نمن  (یکی دیگ� از بنی�ن

معلم�ن گ�ار این جنبش) ن� از  است. س�ری بث روزن�گ (س�م� بنی�ن ۲۰۱۸ر س�ل داگ�س د

یخ شن�خته ت�سیس است در حقیقت از این وبین�ر  ش�ه در ام�یک�ست. این جنبش که ت�زه ت�ر

٣٣ 

www.balvaablog.ir 



ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

کن� ت�  عن�ان ف�ص� ب�ای رس�ن�ن ص�ایش به معلم�ن ام�یک�یی به�ه ب�ده و همه را دع�ت می به

، ص�ت و...) به آنه�ی م�تبط  روایت ه�  خ�د ب� خش�نت ب� اسلحه را در ه� ف�می (م�، تص�ی�

آوری ش�اه� واقعی از تج�رب گ�شت� خش�نت ب�  دنب�ل جمع ب�س�نن�. گ�ی� فعً� در این م�حله به

 اسلحه در م�ارس ام�یک� هستن�. 

 

 .به شکل آف�ین ببینی� »اینج�«ز ت�انی� این سخ�انی را ا می ×
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 روز دوم کنف�انس / وبین�ر ی�زدهم

 ب�ای تعمیق درک) نق��[آم�زش] م�نی در مقطع ابت�ایی (استف�ده از م�سیقی و 

Civics at the Elementary Level: Using Music and Cartoons to Deepen Understanding 

 UFT Teacher Centerدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۳امتی�ز: 

مبن�یی را ب�ای  ت�سیس ش�ه، ب�ن�م� آم�ز� ج�مع و م�رسه ۱۹۷۹تی که در س�ل  اف م�ک� معلم ی�

کن�. این م�ک� در ح�ل ح�� ب�ن�م� آم�ز� خ�د را در پنج ن�حی� شه�  ای معلم�ن اج�ا می رش� ح�فه

�. تسهیلگ�ان این م�ک� در این وبین�ر، رویک�ده�ی کن اج�ا می م�رسه ۱۱۵ز نی�ی�رک، در بیش ا

ک  ه�ی م�نی به دانش ش�ن ب�ای مع�فی آم�زش آم�ز� آم�زان س�م ت� پنجم ابت�ایی را به اش�ا

ب�ای جلب مش�رکت و تعمیق درک  و نق�� گ�ارن�. تم�ک� این ارائه ب� استف�ده از م�سیقی می

در ابت�ای ارائه، ب� تع�یف آم�زان از اصط�ح�ت ی� مف�ه� اس�� در آم�زش م�نی است.  دانش

پ�دازن� که  ش�ی� و سپس، به این م�ض�ع می آشن� می» آم�دگی م�نی«ای�لت نی�ی�رک از مفه�م 

است. در ادامه، مس�ی که کنن�ه  ه�ی م�نی چ�ا کمک استف�ده از م�سیقی ب�ای آم�زش مه�رت

یق پ�وتکل  آم�زان و ان�یشی�ن به آن ه� از س�ی دانش ک�دن آهنگ ب�ای تحلیل خ�انش «ه� از ط�

ک�ره�یی از  گ�ارن�. پس از م�ور نم�نه ان� را به اش�اک می ) ط�احی ک�دهClose Reading» (دقیق

ش�د. در نه�یت ن� چن�  ه میه� پ�داخت درب�رۀ آهنگ» ه�یی ب�ای بحث پ�سش«آم�زان، به  دانش

ش�د. ت� اینج� نیمی از وبین�ر گ�شته! نیم� بع�ی به  پیش گ�اشته می ،پ�سش ب�ای ارزی�بی رون�

ه�ی  گ�اری دست�رالعمل و اش�اک» نق��«ب�ای تحلیل » آهنگ«ک�دن هم� مس� تحلیل  طی

ش�د ام� ح�ف  محس�ب می» وارده� ت�زه«ای ب�ای  ه�چن� در مجم�ع وبین�ر آم�زن�ه گ�رد. میآن 

 در ک�س درس ن�اشت.» نق��«و » آهنگ«ه�یی چ�ن  ج�ی�ی در زمین� ب�ر� م�

 

 .به شکل آف�ین ببینی� »اینج�«ت�انی� این وبین�ر را از  می ×
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 / وبین�ر دوازدهم روز دوم کنف�انس

یق قصه تم�ک� ب� ص�ای دانش  گ�یی آم�زان از ط�

Centering Student Voices Through Storytelling 

 EASTCONN Federation of Teachersدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۴امتی�ز: 

ه�یی  ش�د، به فع�لیت ارائه می این وبین�ر که از س�ی ف�راسی�ن معلم�ن ای�لت ک�نکتیک�ت �قی

یق تج�یه آم�زان کمک می پ�دازد که به دانش می ک�دن و  وتحلیل، بحث کن� ت� ص�ای خ�د را از ط�

ت�انن� چ�ه�یی از خ�دش�ن به اش�اک بگ�ارن�،  آم�زان می ن�ش� قطع�ت روایی پی�ا کنن�. دانش

ه�ی خ�د را به  رتب�ط ب�ق�ار کنن� و داست�نب� ه� و ادبی�ت ا ،ایج�د کنن� ای بس�زن�، بح� ج�معه

(زب�ن، عن��  »داست�ن خ�ب«در ابت�ای این ارائه ب� عن�� یک ه�ی مختلف خلق کنن�.  روش

ه�، ج�ئی�ت،  ه� و احس�س�ت م�تبط، پ�ی�یی طبعی، م�قعیت ه�ی م�تبط، ش�خ تعلیق، شخصیت

ش�ی�. سپس  ئی آشن� میشکل ج� به کنن�گ�ن ت�جه) ه� و وضعیت ب�ن، جلب پی�م، ژست

آم�زان ب�ای  آم�زی� که چگ�نه به کمک ه�ه�ی تج�ی و م�سیقی، آم�دگی اولیه در دانش می

آم�زان  ه�ی خ�دش�ن را ایج�د کنی�. در ادامه، چه�ر فع�لیت ب�ای ص�ابخشی�ن به دانش گف� قصه

م� زن�گی م�،  ه�، م�سیقی ش�د: خ�دانگ�ره ه�ی خ�دش�ن به اش�اک گ�اشته می و خلق قصه

گ�  خ�دزن�گین�مه، »من از کج� هس�؟«شع�ه�ی  ه�ی آشفته. در مجم�ع، وبین�ر ج�ابی است. ا

آم�زانت�ن در ک�س ب� مشک�تی م�اجه هستی�، احتم�ً�  کنی� در ص�ابخشی�ن به دانش فک� می

 ت�انن� به کمکت�ن بی�ین�. ه�ی این ارائه می اس�ات�ی

 

 .به شکل آف�ین ببینی� »اینج�«را از ت�انی� این وبین�ر  می ×
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 روز دوم کنف�انس / وبین�ر س�دهم

ق کشی�ن (ب�زتنظ� چگ�نگی  ی به�هج�ئت از ب� ی) ب�دار  آم�زگ�ران از تکن�ل�ژ

Dare to Unplug: Resetting How Educators Use Technology 

 َام� َچن�ل� دهن�ه:  ارائه

 :  ۵از  ۴امتی�ز

َام� َچن�ل� که معلم ادبی�ت انگلی� پ�ی� هش� است، شه�تی ملی در ای��ت متح�ه دارد چ�اکه 

ب�ن�ۀ ج�ی�ۀ معلم س�ل انجمن  ۲۰۱۸ت�کن�ن ب�ن�ۀ چن�ین ج�ی�ۀ ملی آم�ز� ش�ه، در س�ل 

 ۲۰۲۲ه�ی ج�ی�ۀ معلم س�ل  آم�زگ�ران مت�سط� اول ام�یک� ش� و در ح�ل ح�� هم ج�ء فین�لیست

ه�  میلی�ن Share My Lessonه� و مق��ت او در وبس�یت  لت نی�ی�رک است. ب�خی از ط�ح درسای�

گ�ارد: در �ایطی  چن�ل� در این ارائه پ�سش مهمی را پیش می ب�ر دری�فت و خ�ان�ه ش�ه است.

ش�ت اف�ایش  آم�زان از تکن�ل�ژی و صفح� نم�یش را به که آم�زش مج�زی، م�ان استف�دۀ دانش

ین انتخ�ب ، آی� م� معلم�ن بهینهداده کن�؟ آی�  ب�دن از تکن�ل�ژی در آم�ز��ن می ه� را ب�ای به�ه ت�

بین� و از آن�ن  ه� از تکن�ل�ژی و صفح� نم�یش وج�د دارد را می ه�یی که ب�ای دورک�دن بچه ف�صت

ل�ژی را به بحث آم�زان و تکن� او ابت�ا چن� راه ب�ای ایج�د ف�صله می�ن دانشکن�؟  استف�ده می

عن�ان معلم وظیفه داریم من�بع خ�ب  پ�دازد که م� به گ�ارد و سپس به این م�ض�ع مهم می می

آم�زان مع�فی کن� ت� ب�ین ت�تیب به م�ف تکن�ل�ژیک آن�ن کیفیت  تکن�ل�ژیک را به دانش

 کن� که هم رویک�ده�ی اص بن�ی می گ�نه جمع ببخش�. او در نه�یت، بحث خ�د را این
ً
 Highط�ح�

Tech  در آم�زش ن�ک�رآم� هستن� و هم رویک�ده�یLow Tech �ین ش�اه� پ�وه ؛ بیش�

آم�زان را از مع�یب تکن�ل�ژی  کن� دانش کنن�، رویک�دی که ت�ش می رویک�دی می�نه رو ت�یی� می

 دور کن� و هم�م�ن، به آن�ن بی�م�زد که از م�ای�ی تکن�ل�ژی به�ه ب�ن�.

 

 .به شکل آف�ین ببینی� »اینج�«ت�انی� این وبین�ر را از  می ×
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 روز دوم کنف�انس / وبین�ر چه�ردهم

ی، ن�ادپ�س� و ن�ت�ب ی از و م�اجهه ب� قل�ر ی پیشگ�  آور

Preventing and Addressing Bullying, Racism and Intolerance 

 Not In Our Townدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۵امتی�ز: 

ای گ�وهی و س�زم�نی غ�انتف�عی در اوکلن� ک�لیف�نی�ست. ه�ف این  ) پ�وژهNIOT» (نه در شه� م�«

جنبش، ت�قف نف�ت، مق�بله ب� قل�ری و ایج�د ج�امع ایمن و ف�اگ� ب�ای همه است. این مجم�عه 

ه�، اب�اره�ی داست�نی و راهنم�ه�ی اق�ام متع�دی ارائه ک�ده ت� به  در ط�ل دو دهه فع�لیتش، فیلم

نه در شه� «ه�ی پ�رونق و متن�ع بی�بن�.  ه�ی ج�ی�ی ب�ای ایج�د محیط امع کمک کن� راهاف�اد و ج�

و  شکل عم�می نم�یشش�ن داده که ه�اران ب�ر به ش�ه ت�لی� ک�ده پنج فیلم تحس�ت�کن�ن » م�

 منت� ک�ده است که بیش از یک میلی�ن ب�زدی�کنن�ه ک�ت�ه این�ن� وی�ی�ی ۱۰۰ن�دیک به 

اب�اره�ی رایگ�نی از  که م�ض�ع ارائ� ام�وزش�ن هم هست،» نه در م�رس� م�«ابتک�ر  .ان� داشته

ارائه  آوری و ن�ت�ب فیلم ک�ت�ه، ط�ح درس و راهنم�ه�ی کمپ� را ب�ای مق�بله ب� قل�ری ۷۰جمله 

، »یقل�ر «در این ارائه ب� ان�اع آم�ز را مت�ث� س�خته است.  ه�ار دانش ۲۵۰از  بیشت�کن�ن  کن� که می

ه�ی ک�ن  ش�ی�. اس�ات�ی و پی�م�ه�ی آن آشن� می» میک�وپ�خ�شگ�ی«و » نف�ت«، »س�گ�ی«

گ�م ب�ای م�اجه� در لحظه ب�  به ه�ی گ�م س�زی فض�ی م�رسه را آم�زی� و پ�وتکل مختلف ب�ای امن

ین بخش ارائه ب�ایم این جمله ب�د: اگ� تم�ش دهن�ه شن�سی�. ام� تک�ن ان�اع آزار را می �گ�ان ت�

ه�ی قل�ری در کم� از ده ث�نیه  % م�قعیت۵۷ج�ی سک�ت، واکنش نش�ن دهن�،  قل�ری به

 ش�د! مت�قف می

 

 .ی�به شکل آف�ین ببین »اینج�«ت�انی� این وبین�ر را از  می ×
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 اول�م کنف�انس / وبین�ر سروز 

یخی،  نم�نه ی و م�ج�اج�یی (حم�یت از هم� ی�دگ�ن�گ�ن در ط�ل اخت��ت پ�ن�می)ه�ی ت�ر  آث�ر ه�

Specimens, Artifacts and Adventure: Supporting All Learners During Pandemic Disruptions 

 Carnegie Museum of Natural Historyدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۲.۵امتی�ز: 

یخ طبیعی ک�رنگی ب�ور دارد که یکی از مهم ین متح�انش در مس� انج�م وظ�یفش،  م�زۀ ت�ر ت�

کن� من�بع خ�د را ت� ح� ممکن در اختی�ر معلم�ن ق�ار ده� و محت�ی�ت  معلم�ن هستن� و ت�ش می

دهن�گ�ن  ارائه وبین�ر، ب� اس�س اع�م قبلی، ق�ار ب�د نیدر ا تکمیلی ب�ایش�ن ف�اهم کن�.

غلبه ب� چ�لش  ،یمج�ز  یدر فض� کیپیآت-عص� ن�گ�ن��دگی س�زی�درگ ه�ی خ�د درب�رۀ آم�خته

در  اصیل و ت�ریخی ی�یاش تیچگ�نه اول� نکهیو ا ظ ت�جه مخ�طب�ن پ�اکن�ه از راه دور و حف کسب

ه�چن� خ�د . را به اش�اک بگ�ارن� �ب�ی یک�هش نم یمج�ز  واسط� آم�زش مج�زی به ی� �دگی

یخ طبیعی ک�رنگی ک�ره�ی خ�بی در زمین� آم�زش ک�ده است ام� ارائ� ام�وزش�ن  مجم�ع� م�زۀ ت�ر

ت�انست خط�ط  ای ب�د و مخ�طب نمی ریخته گم�نم ارائ� چن�پ�ره و بهم را دوست ن�اش�. به

ک�ده  کم خ�دم نت�انس� بخ� از اط�ع�تی که ادع� مشخ� را در ط�ل ارائه دنب�ل کن�. دست

گ�ی  ب�دن� را به شکل شف�فی در ارائه بی�بم و در ذه� م�تبش�ن ک�. بیش� شبیه شکلی از روایت

 ب�دن از امک�ن�ت م�زه در ت�ریس ب�د. ه�ی چن� ف�د مختلف در زمین� به�ه �ف تج�به

 

 .ی�به شکل آف�ین ببین »اینج�«ت�انی� این وبین�ر را از  می ×
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 دوم�م کنف�انس / وبین�ر سروز 

یس مس�ئل بحث مش�رت در مق�بل مب�حثه (دف�ع از رویک�دی اجم�ع ) مح�ر ب�ای ت�ر  ب�انگ�

Deliberation vs. Debate: The Case for a Consensus-Driven Approach to Teaching Controversial Issues 

 Close Upدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۵امتی�ز: 

گ�ه و متعه�  یت� شه�ون�ان ده� یج�ان�ن را آم�زش ماست که  یانتف�ع�غ یکل�ز آپ س�زم�ن آ

 ام�یک� ه� در �ا�  من�طق و س�زم�ن ب� م�ارس، بیش از ن� ق�ن است که این مجم�عه. ش�ن�

. کن� یم یهمک�ر  یو عمل � ب�انگ چ�لش ی،خیت�ر  ،یم�ن ه� و من�بع آم�ز� ب�ن�مه یط�اح یب�ا

تفک�  یه� ک�س درس هستن�، مه�رت ی� �دگی کن� که مکمل ن� ت�لی� می یه� و من�بع ب�ن�مه

کنن� ت� مط�لع�ت  یآم�زان ف�اهم م دانش یرا ب�ا یعمل یه� دهن� و ف�صت یرا ت�سعه م یانتق�د

شن��  وبین�ر امس�ل این مجم�عه ب� روش متصل کنن�. یام�وز  ی�اده�یخ�د را به رو ک��

» مب�حثه«کش� که آی�  ه�ی ک�� متم�ک� است و این پ�سش بنی�دین را پیش می گفتم�نی بحث

کن�؟  �یت ی� ح� تش�ی� مینظ�ه� را تق ف�این�ی خ��نه نیست که ط�ف�اری متعصب�نه و اخت�ف

در این زمینه که » کل�ز آپ«داشت�  کنن� ت� چ�رچ�ب ج�اب و دوست تسهیلگ�ان ت�ش می

ین آم�ز� است را ارائه کنن�:  ۵۰ه�ی پ�وه� درخ�ر ت�جهی دارد و ح�صل  پشت�انه س�ل تم�

ب�ایت�ن دغ�غه ه�ی ک��  مح�ر. اگ� تسهیلگ�ی به� بحث مش�رت س�خت�ری�فته و رویک�د اجم�ع

غ از محت�ای دوست ین فکتش عجیبداشت� وبین�ر،  است، این وبین�ر را از دست ن�هی�. ف�ر  ت�

 
ً
» ض� نظ�ی� انتق�دی ن�اد«ب�ایم این ب�د که در ح�ل ح�� در ام�یک�، شش ای�لت ق�ان� اصط�ح�

)anti-CRT( ه�ی  ه� حق ن�ارن� آم�زش که ب�ان معن�ست که معلم�ن در این ای�لت ان� وضع ک�ده

یخ سی�ه�ن در ام�یک� به دانش آم�زان ب�هن�. ع�وه ب� این شش  انتق�دی علیه ن�ادپ�س� و ت�ر

شکل هم�م�ن در ح�ل  ان�، س�ده ای�لت دیگ� به شکل قطعی تص�یب ک�ده ای�لت که ق�ن�ن را به

انتق�دی  نظ�ی�«�. ه�چن� همچن�ن در بیش از بیست ای�لت ام�یک� پی�س� به این ق�ن�ن هستن

 ۱۶۱۹  ای که از ح�ود دو س�ل پیش (در واکنش به پ�وژۀ ش�د ام� ج�ی�ن ف�شیس� پ�ی�فته می» ن�اد

داری در ام�یک�) ب� ج�یت فع�لیتش را از  من�سبت چه�رص�م� س�لگ�د آغ�ز ب�ده نی�ی�رک ت�یم� به
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

ط�ر ک�مل در م�ارس ام�یک� ممن�ع کن�، ب�  �ی انتق�دی علیه ن�ادپ�س� را بهه � گ�فته ت� آم�زش

 ه�ی مختلف است. ه�ی ق�ن�نی در ای�لت کنن�ه در ح�ل جلب حم�یت �ع� نگ�ان

 

 .ی�شکل آف�ین ببینبه  »اینج�«ت�انی� این وبین�ر را از  می ×
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 س�م�م کنف�انس / وبین�ر سروز 

ی می کت�ب یخی و فعلی کمک کنن� ه�ی تص�ی�  ت�انن� به آم�زش روی�اده�ی سخت ت�ر

Picture Books Can Help Teach Tough Historical and Current Events 

 ADLدهن�ه:  ارائه

 :  ۵از  ۳.۵امتی�ز

 ،و کلم�ت � یک�دک�ن داشته ب�شن�. تص�و یدر زن�گ یت�انن� نقش مهم یم ی� یتص� یه� کت�ب

ج�  به یم�ن�گ�ر  ات�آن را دارد که ت�ث لیکنن� که پت�نس یکنن�ه را منتقل ممتق�ع� ی�میداست�ن و پ

تن�ع و ع�الت  ت،یه� ۀک�دک درب�ر یه� کت�ب در ام�یک�، رون� انتش�ر  � اخ ن�یبگ�ارد. در س�ل

 ،داری هم�نن� ب�د یخیم�ض�ع�ت ت�ر  ۀک�دک�ن درب�ر یب�ا ییه� . کت�بب�ده استانفج�ری  ی�عاجتم

 یه� کت�ب �در دس�س هستن�. همچن راح� به و... ک� نسل و یج�اس�ز  ،یأحق ر ،ه�ل�ک�ست

از جمله مه�ج�ت و بح�ان پن�هن�گ�ن، ع�الت  یج�ر  ی�اده�یم�ض�ع�ت رو ب�رۀدر یخ�ب �ر یبس

چگ�نه  آم�زی� که در این وبین�ر میوج�د دارد.  و... ازدواج یه�، ب�اب�  �یحق�ق ت�اجنس ،ی�ادن

 نهیزم و استف�ده ک�د یمط�لع�ت اجتم�ع آغ�ز یک م�ض�ع در� در  یب�ا ی ک�دکه� ت�ان از کت�ب یم

 ش� یب ق�تیتحق یب�ا ه� پ�سش ییو شن�س� یهم�ل ج�دیا ،یو ادب یخیت�ر  لیتحلو هیتج�  یرا ب�ا

 به زب�ن انگلی�)ج�اب ی� یتص� یه� کت�بع�وه ب� این، . مهی� س�خت
ً
در ک�دک�ن  یب�ا ی (ق�ع�ت�

 نیاستف�ده از ا یب�ا آم�ز� یه� �هیو ا ه� نهیزم ،اط�ع�ت ش�ن� و سن� مختلف مع�فی می

» ض� نظ�ی� انتق�دی ن�اد« �ل�یا �ق�ان � ت�ث ش�ن�. در پ�ی�ن ن�  ن� ارائه میه� در ک�س  کت�ب

)anti-CRT(  �ین فکت این وبین�ر ب�ایم این  عجیب �.نکن یم ب�ر�ک�دک  ح�زۀ یآث�ر ادب را ب ت�

ه�ی ک�دکی که در دو ح�زۀ م�ض�عی  کت�بدر ح�ل ح�� در ام�یک� ب�د که طبق آم�ره�ی ر�ی، 

یخ سی�ه�ن«و » دگ�ب�ش�ن جن�« ین چ�لش آم�دۀ انتش�ر می» ن�ادپ�س� و ت�ر ه�  ش�ن�، ب� بیش�

 رو هستن�! ه� در رون� انتش�رش�ن روبه ممن�عیت و

 

 .ی�به شکل آف�ین ببین »اینج�«ت�انی� این وبین�ر را از  می ×
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 چه�رم�م کنف�انس / وبین�ر سروز 

ی  پ�ی� ی، نقط� ق�ت است (حم�یت از تغی� پ�ی�  ه�ی آم�ز� متن�ع) ی�دگ�ن�ه در محیطتغی�

Variability Is a Strength: Supporting Learner Variability Across Diverse Learning Environments 

 The Educating All Learner’s Allianceدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۵امتی�ز: 

 ،یحض�ر  ،�ی(ت�کدر چن� س�ل گ�شته  آم�ز� یه� ب� ان�اع روش �نیم�ب قیو تطب ی� ب� تغ

. �ن�ه استم یاغلب ن�شن�خته ب�ق تیآم�زان ب� و ب�ون معل�ل دانش �یحم� ی�زه�ی)، نیمج�ز 

 �ده قیتطب یا خ�د را به گ�نه یه� �هیت� ش می� گ یم �دیگ�شته در آم�زش  یه� چگ�نه از چ�لش

دادن به هم�  اتح�د آم�زش«ب�آورده کن�؟  �ارت� یت� و پ� ع�د�نه یا �هیهمه را به ش ی�زه�یکه ن

پ�وه�  و یک�رب�د ینک�ت ،در این وبین�ر  TIES و CAST ب� هم�اهی دو ب�ن� آم�ز� »ی�دگ�ن�گ�ن

 ی� �دگی پ�ی� س�خ� در جهت دس�س تیمعل�ل یآم�زان دارا دانش جلب مش�رکت ۀنح� درب�رۀ

» درب�گ�ن�ه«ه�ی آم�ز�  در ابت�ا، کمی درب�رۀ ب�ن�مه و دست�رالعمل �.نده یهمه ارائه م یب�ا

ت�ان� اطمین�ن بیش�ی داشته ب�ش� که ی�دگ�ی ب�ای همه  ت�ضیح دادن� و اینکه چگ�نه می

آم�زی دارای سن�رم داون) به اش�اک  این وبین�ر ج�اب، یک کیس (دانش  ش�د. در ادام� محقق می

ط�احی ) UDL» (��ل ب�ای ی�دگ�ی ط�احی جه�ن«مک چ�رچ�ب ب� ک ش�گ�اشته و ت�ش 

 )آم�ز دیگ�ی در ک�س و ه� دانش(آم�ز  ف�د این دانش که نی�زه�ی منح�به ه�ای انج�م د آم�ز�

ف�د است، بن�ب�این  ای منح�به ان�از این چ�رچ�ب آن است که ه� ی�دگ�ن�ه کن�. چ� را ت�م� می

ق�ر ک�فی منعطف ب�شن� ت� هم�م�ن که پ�سخگ�ی این  ه�ی آم�ز� به نی�ز است دست�رالعمل

کنن�. ه� سه بخش م�زان را حفظ آ تن�ع هستن�، تحقق انتظ�رات ب��ی آم�ز� ب�ای هم� دانش

ح داده می لی این چ�رچ�ب ط�احی آم�ز� بهاص ش�د و بسی�ر آم�زن�ه  تفصیل در این وبین�ر �

ی�دگ�ی)، » چ�ایی«ه�ی م�ث� /  آوری اب�اره�ی متع�د ب�ای درگ�س�زی (شبکه است: ف�اهم

ی�دگ�ی)، » چیس�«ه�ی ب�زشن�� /  آوری اب�اره�ی متع�د ب�ای ب�زنم�یی (شبکه ف�اهم

 ی�دگ�ی).» چگ�نگی«ه�ی اس�ات�یک /  اره�ی متع�د ب�ای کنش و بی�ن (شبکهآوری اب� ف�اهم
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 پنجم�م کنف�انس / وبین�ر سروز 

 ه�یی ب�ای کنش م�نی و مب�حث� م�نی) مه�رته�ی ممن�عه (ایج�د  کت�ب

Banned Books: Building Skills for Civic Action and Civil Debate 

 Common Sense Educationدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۴امتی�ز: 

است » ک�من سنس می�ی�«ش�ۀ  در واقع ش�خ� آم�ز� ب�ن� شن�خته» ک�من سنس اج�کیشن«

ای به ک�دک�ن نه فقط در سطح  نه�د پیشگ�م آم�زش س�اد رس�نه که در بیش از دو ده� گ�شته

کتب «ب�ده است. تنه� ارائ� این مجم�عه در کنف�انس امس�ل به  ام�یک�، بلکه در سطح جه�ن

پ�دازد. ج�لب آنکه  اختص�ص داد و این دوم� وبین�ر امس�ل است که به این م�ض�ع می» ممن�عه

نظ�  یک ارائه به این مسئله اش�ره هم نش�ه ب�د ام� بهدر ط�ل سه س�ل گ�شته ه�گ� ح� در 

ه�ی  م�جب نگ�انی )anti-CRT» (ض� نظ�ی� انتق�دی ن�اد«ه�ی  رس� �عت و ق�رت سی�ست می

در این ارائه از م�ضعی ق�طع، از ب�دن کتب ممن�عه به » ک�من سنس می�ی�«زی�دی ش�ه است. 

کن� و سه اس�ات�ی ج�اب ب�ای این ک�ر و پ�داخ� به م�ض�ع�ت  ه�ی درس دف�ع می ک�س

 ب�ای تق�یت مه�رت» م�ضعی بگ� «ده�: اس�ات�ی  ه� پیشنه�د می ب�انگ� این کت�ب چ�لش

ب�ای تق�یت مه�رت گفتم�ن م�نی، » وگ� ش�ن ی�دگ�ی درگ� گفت«مش�رکت م�نی، ط�ح درس 

ای. ج�لب ب�د که ابت�ای وبین�ر  ب�ای تق�یت مه�رت س�اد رس�نه» فهم س�گ�ی ت�یی�ی«ط�ح درس 

ای  ش�ن ق�ع�ه کنن�ه نظ�سنجی ک�دن� که آی� در ح�ل ح�� در کت�بخ�ن� م�رسه از معلم�ن �کت

زودی  نظ�ش�ن به % گفتن� به۵۵% گفتن� وج�د دارد، ۱۰س�زی ب�خی از کتب وج�د دارد؟  ممن�عب�ای 

ش�ن م�ضع  % هم گفتن� فعً� م�رسه۳۵ش�د و  ش�ن چن� ق�اع�ی وضع می در کت�بخ�ن� م�رسه

دهن�ۀ م�ان ج�یت م�ج�ا و  % نش�ن۵۵شف�فی در مخ�لفت ب� س�نس�ر و ممن�عیت کتب دارد. آن 

 لم�ن است.نگ�انی مع
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 ش��م کنف�انس / وبین�ر سروز 

 بخش اول –م�ارس اجتم�عی (س�خ� روابط م�فق) 

Community Schools: Building Successful Relationships - Part 1 

 American Federation of Teachersدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۴امتی�ز: 

ش�د.  ف�راسی�ن معلم�ن ام�یک� ب� عن�وین دیگ�ی ن� شن�خته می» ک�می�نی� اسک�ل� «ای�ۀ 

 �ی »یاجتم�ع ی� �دگیم�اک� «، »خ�م�ت ک�ملب�  یاجتم�عم�ارس «ه� را  آن کن� ینم یف�ق

 طی�ا ج�دیش�ن به قلب ج�امع و ا لب�ه� روز ب�  یم�ارس اجتم�ع ،�بن�م »یاجتم�ع یه� ک�ن�ن«

 .کنن� یم ج�دیا ی� ه� تغ و ج�امع آن �نیه�، م�ب ک�دک�ن، خ�ن�اده ی، در زن�گنفع�ن م� ذیه یبه� ب�ا

 یی� تغ دهن�ۀ بلکه نش�ن ه�ی حکم�انی م�رسه نیست ای در کن�ر دیگ� ای�ه ای�ه، ای�ه نیا

 آم�زان دانش هو خ�م�ت ب یب�نیپشت �م�ارس است که ف�ات� از ارائ ب�رۀدر ط�ز فک� م� در یمیپ�رادا

دهن�گ�ن  ج�معه و ارائه یه�، اعض� هستن� که در آن معلم�ن، خ�ن�اده یمک�ن این م�ارس. رون� می

، . ن�یآ یف�صت گ�د هم م ج�دیحل مشک�ت و ا یهم�هنگ ب�ا خ�م�ت در مش�رک� در این وبین�ر

 یب�نیپشت ک�در  �ن،یم�ب ،م�رسه �انیم� یب�ا ی�یمف یمن�بع و اب�اره� �کیمعلم�ن آم�  �نیف�راس

خ�د را در  �می�نب� هم ارتب�ط داشته ب�شن� و ح ش� یب کن� ت� بت�انن� مع�فی می خ�ن�اده یو اعض�

رس� در س�لی�ن آین�ه از این الگ�ی ج�ی� حکم�انی  نظ� می به. بی�بن�درس  �سداخل و خ�رج از ک

 ،ن�ر یوب نیام�ارس در ام�یک� بسی�ر بیش� خ�اه� شنی� چ�اکه ت�ان زی�دی ب�ای گس�ش دارد. 

 یم�ارس اجتم�ع تیع�امل م�فق م�ه�نه است که به ب�ر� جلس�ت سلسله از  ن�ر یوب نخست�

در این . درگ�س�زی و مش�رکت خ�ن�اده: رود این م�ارس میصلی از عن�� ا یکی �اغو  پ�دازد یم

چ�ا ه�یی دارد؟  یک رابط� ب�کیفیت چه وی�گی ه� خ�اهی� ی�فت: ه�یی ب�ای این پ�سش جلسه، پ�سخ

 هو چ ؟مش�رکت خ�ن�اده چگ�نه است ی ب�کیفیت ب�ایچ�رچ�ب ؟مش�رکت خ�ن�اده مهم است

 ام وج�د دارد؟ در م�رسه یمش�رکت خ�ن�ادگ قیتعم یب�ا ه�یی را یاس�ات� 
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 هف��م کنف�انس / وبین�ر سروز 

ی  یخ)(متمم ق�ن�ن اس�� و [دورۀ] ب�زس�ز  چه�ردهم در ط�ل ت�ر

The Constitution and Reconstruction: The 14th Amendment Throughout History 

 National Constitution Centerدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۳امتی�ز: 

ین بخش متمم چه�ردهم ق�ن�ن اس�� ام�یک� یکی از مهم ش�د که حق�ق  ه�ی آن محس�ب می ت�

  ۱۸۶۸شن�س�. این متمم در س�ل  به ر�یت می ه� را شه�ون�ی ام�یک�یی
ً
تص�یب ش� و ر��

که ارائ� » م�ک� ملی ق�ن�ن اس��«عن�ان شه�ون�انی ب�اب� به ر�یت شن�خت.  پ�ست�ن را به سی�ه

گ�ه شیاف�ا ت�سیس ش� و وظیف� آن ۲۰۰۳این وبین�ر را ب� عه�ه دارد در س�ل  نسبت به ق�ن�ن  یآ

یق انتش�ر  ک�ی�دم آم� م �نیدر م آنو درک  اس��  ��تیا اط�ع�ت م�ب�ط به ق�ن�ن اس�� از ط�

را  یدوران ب�زس�ز  ۀ�یچیپ خیت�ر کن� ت�  این وبین�ر ت�ش می .است یح�ب�غ یص�رت متح�ه به

استف�ده  یه� و روش �یم�ا به ب�ر� ع�وه ب� این،. �کن ی�بیداست�ن را ارز  تیروا ۀو نح� �دهک ب�ر�

ه�چن� این وبین�ر پ�دازد.  یچه�ردهم م متممدرک  ی�زم ب�ا یخیت�ر  یمب�ن ج�دیا جهت گ�یی قصه از 

 هیچ ربطی به م� ن�ارد ام� اگ� ع�قه
ً
من�ی� ت� تص�یب ق�ان� مختلف داخلی و خ�رجی را  مستقیم�

شن�س�ن� خ�بی ب�ایت�ن  ه�ی روش عن�ان مسئله به ک�ست�ن ب�ی�، احتم�ً� این وبین�ر آم�زه به

 ه ب�ش�.داشت
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 هش��م کنف�انس / وبین�ر سروز 

ی، انعط�ف استف�ده از داست�ن ی، ص�ا و  ه� ب�ای کشف پ�ی�ار  آم�زان اتح�د ب� دانشپ�ی�

Using Stories to Explore Persistence, Resilience, Voice, and Allyship with Students 

 Girl Risingدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۴امتی�ز: 

ل رای�ینگ« گ�ه شیاف�ا یب�ا گ�یی ب�ن�ی آم�ز� است که از قصه» گ�  ب�انگیخ� کنشو  یآ

و  ت�لی�ی این مجم�عه یه� لمی. فنن�یج� ارزش و آم�زش بب کن� ت� دخ�ان در همه یاستف�ده م

که ب� م�انع  کنن� یم را ب�ر� یدخ�ان شج�ع ۀدرب�ر یق�رتمن� یه� داست�ن ه�، آنمن�بع هم�اه 

، ازدوا ف�هنگ و  ،یخ�نگ یب�دگ ت،یب� جنس ک�دک�ن، خش�نت مبت� جاستق�ل خ�د از جمله فق�

ل رای�ینگ« .ش�ن� یسنت م�اجه م خ�د را  یکن� ت� ف�ات� از م�زه� یم قیآم�زان را تش� دانش» گ�

 ج�دیا یخ�د ب�ا تیو به ظ�ف شن�ین�یب یخ�د ارزش ق�ئل ش�ن�، انتق�د �تیتحص یب�ا نن�،یبب

، می ب�ور داشته ب�شن�. ، ج�امع  و جه�ن خ�دیدر زن�گ ی� تغ آم�زی� که چگ�نه  در این وبین�ر

آم�زان را تش�یق  ت�انن� دانش کنن�، می ه�ی ق�رتمن� و من�بعی که از آن�ن پشتیب�نی می داست�ن

 درب�رۀ پشتک�ر، انعط�ف
ً
پ�ی�ی، ص�ا داش�، متح� ب�دن و این مسئله فک� کنن� که  کنن� ت� عمیق�

س ب� ط�احی ج�ی� این مجم�عه ب�ای دورۀ دوم ت�انن� بخ� از رون� تغی� ب�شن�. سپ چگ�نه می

ینی�تغ ک�دن � ش�: کشفیآشن� خ�اه دبست�ن و مت�سط� اول ط�احی آم�ز�  نیدر درون. ا آف�

 �ی یمتن�سب ب� مح�وده و ت�ال راح� آن را به ی�ت�ان یو م ای ارائه ش�ه در دو نسخ� دو و پنج هفته

شع�ر این مجم�عه ب�ایم �. نیادغ�م ک ت�ن فعلی در� �و در ب�ن�م �دهک �تنظ خ�دم�ض�ع�ت 

 ج�لب ب�د: به دخ�ان آم�زش ب�ه، جه�ن را تغی� ب�ه!
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 کنف�انس Keynoteم� چه�ر/  �مسروز 

یسآزادی ب�ای   ص�دق�نه ت�ر

Freedom to Teach Honestly 

، س�زان ن�سل: گ�ندهن� ارائه  و ف�ریک اینگ�ام ج�لی ووم�ک ،جه�ن� ه�ی�

 یب�ا یگ� یم�نع د در ام�یک�، ام�وز  ��یس یفض�ف�ارسی�ن معلم�ن ام�یک� معتق� است که 

ه� و  کت�ب تیب� ممن�ع ه� ییک�یمعلم�ن ش�ه است. ب� وج�د مخ�لفت ق�طع آم�  فیانج�م وظ�

ه� و  کت�ب س�زی ممن�ع یب�ا ه� �لتیاز ا یب�خ ،ص�دق�نه در م�ارس دول� خیت�ر  سیاز ت�ر  تیحم�

و  ان� ت� سک�ت کنن� ت�س�ن�ه ش�ه. معلم�ن کنن� یش�ه ت�ش م سیمط�لب ت�ر  س�زیمح�ود

این ب�ای چن�م� ب�ر . ش�ن� ن�دی�ه گ�فته می ه� و ج�امعش�ن آن بینن� که چگ�نه میآم�زان  دانش

به ب�د انتق�د  )anti-CRT» (ض� نظ�ی� انتق�دی ن�اد«ه�ی  سی�ست است که در کنف�انس امس�ل

 ؛ س�زان ن�سل)متح�ه ��تیا ۀ کنگ�ۀن�ینم�( وگ�، جه�ن� ه�ی�  ش�ن�. در این گفت گ�فته می

 Redه�ار نف�ی و زن�ن�  ۳۰۰(م�ی� س�زم�ن�هی ک�می�نی�  ووم�ک یج�ل ؛)ک�یآم�  PENع�مل �یم�(

Wine & Blue بح� آزاد درب�رۀ ، ف�راسی�ن معلم�ن ام�یک�) یدار  خ�انه � دب( نگ�امیا کیف�ر ) و

 �ص�دق�نه در چن سیت�ر  یآم�زان و چگ�نگ دانش تیه� �ییت�، خیت�ر ص�دق�ن� آم�زش  تیاهم

ت� از چ�ی ب�ش� که در  رس� م�ج�ا ج�ی نظ� می بهب�ن�.  را پیش می ای ش�ه � سی�� قط�زم�ن

معتق� است ق�ان� ) ک�یآم�  PENع�مل �یم�( س�زان ن�سلچن� وبین�ر پیش� مط�ح ش�. 

ب�ع�   ای�لت تص�یب ش�ه، ۱۴ت�زگی در مخ�لفت ب� ت�ریس علیه ن�ادپ�س� در  ای که به ای�ل�

کن�. آن  ت� از آن، آزادی بی�ن را ش�ی�ًا مح�ود می گ�ارانه است و آزادی ت�ریس معلم�ن و مهم ق�ن�ن

تنه� کتب ممن�عه (که  ن�ه، نهای�لت از ابت�ای س�ل تحصیلی آی ۱۴م�عی ب�د در این  ن�سلط�ر که 

آوری  ای جمع ه�ی عم�می و م�رسه پ�دازن�) از تم�م کت�بخ�نه بیش� به سی�ه�ن و دگ�ب�ش�ن می

ش�ن�، بلکه کلی�ت و ج�ئی�ت ب�ن�م� در� ب�ی� پیش از رف� به ک�س درس، به ت�یی� مق�م�ت  می

ه�  روی ام�یک�یی سی�ری از م�ارد، دنب�لهرس� ه�چن� نظ�م آم�ز� ای�ان در ب نظ� می ای�ل� ب�س�. به

ک  ب�ده ام� در این م�رد س�ل ه� پیش� از آن�ن به فک� افت�ده است. �ایطی که سخ�ان�ن آن را ه�لن�

ش�د. ج�ولی ووم�ک ن� به این اش�ره ک�د که ک�می�نی�  ه�ست در ای�ان تج�به می دانن�، س�ل می
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یق نقشه ش�ه  ه�ی ممن�ع تک کت�ب و آن�ین روی وبس�یتش�ن، تک ای تع�ملی آن�ن ب� دقت و از ط�

ه� داشته  روز از وضعیت س�نس�ر کت�ب ان�ازی به کنن� ت� هم�اره چ� در کش�ر را ردی�بی می

) ن� در پ�ی�ن اب�از امی�واری ک�د که این ق�ان� متح�ه ��تیا ۀ کنگ�ۀن�ینم�( جه�ن� ه�ی� ب�شن�. 

ت�ان ب� مق�ومت م�نی، جل�ی ادام� این  ان� و می ) تص�یب ش�هفعً� فقط در سطح ل�ک�ل (ای�ل�

کی� ک�د که چ�ی ب�ای پنه�ن ه�ست  ه�ی در� س�ل ک�دن وج�د ن�ارد و ب�ن�مه ج�ی�ن را گ�فت. او ت�

ت�انن� آزادانه به آن دس�� داشته ب�شن� و  که در ای��ت متح�ه عم�می هستن� و همه می

ان�، بن�ب�این ب�ی� از معلم�ن حم�یت کن� ت� همچ�ن  مشکلی ن�اشتهه�  ت�کن�ن عم�م م�دم ب� آن

 ه�یش�ن به م�ض�ع�ت حس�س و دش�ار ب�دازن�. س�بق در ک�س
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 نهم�م کنف�انس / وبین�ر سروز 

یخ سی�ه یق م�سیقی و فیلم) ت�بست�ن روح (ب�رگ�اشت ت�ر  پ�ست�ن از ط�

Summer of Soul: Celebrating Black History Through Music and Film 

 Journeys in Filmدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۳.۵امتی�ز: 

ت�ضیح دادم و » ج�ن� این فیلم«درب�رۀ ب�ن� آم�ز� پیش از این در وبین�ر ش� از روز اول، 

ه� در کنف�انس امس�ل است که به چگ�نگی  ک�. این دوم� وبین�ر آن ه� را تک�ار نمی دوب�ره آن

در ک�س » ت�انست از تل�ی�ی�ن پخش ش�د) ت�بست�ن روح (ی� وق� انق�ب نمی«آم�زش مستن� 

ت�بست�ن «نتق�ان ق�ار گ�فت و ن�م�د اسک�ر ش�. پ�دازد؛ مستن�ی که م�رد تحس� م درس می

 ۱۹۶۹ه�ر� در س�ل  یف�هنگ ۀجشن�ار ۀدرب�ر ن�ق�رتم فیلمی ،َاهم� ت�مپس�ن یبه ک�رگ�دان »روح

ح » ج�ن� این فیلم«ای که  ب�ن�م� آم�ز�. است ب�ای این مستن� ط�احی ک�ده، ش�مل شش ط�

ح  ب� ج�ئی�ت مع�فی می است. در این وبین�ر، این ب�ن�م� آم�زش رادرس  کنن� و دو نم�نه از ط�

  ت�ی ارائه می شکل ک�مل ه� را هم به درس
ً
ب�ای م� در ای�ان   دهن�. ه�چن� این محت�ی�ت مستقیم�

ط�ر کلی  ه�، ن�ادپ�س� و به ه�ی زی�دی در زمین� پ�داخ� به فیلم ت�انن� ای�ه ک�رب�د ن�ارن� ام� می

یخ دش�ار «  م� ب�هن�.در ک�س درس به » ت�ر

 

 .ی�به شکل آف�ین ببین »اینج�«ت�انی� این وبین�ر را از  می ×
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 دهم�م کنف�انس / وبین�ر سروز 

ی در ح�زه  ه�ی محت�ایی س�ادآم�ز

Literacy in the Content Areas 

 American Federation of Teachersدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۴.۵امتی�ز: 

این چه�رم� وبین�ر از مجم�ع� ی�زده وبین�ری است که ف�راسی�ن معلم�ن ام�یک� ب� مح�ر 

ط�احی ک�ده. وبین�ره�ی اول ت� س�م پیش از کنف�انس ارائه ش�ن� و وبین�ره�ی » س�ادآم�زی«

ف�وردین خ�اه� ب�د و پس از آن ه�  ۲۵بع�ی هم پس از کنف�انس ب�گ�ار خ�اهن� ش�. وبین�ر پنجم 

این وبین�ر دو ه�ف آم�ز� را ه�) این وبین�ره� ادامه خ�اه� ی�فت.  (به زم�ن م�، ب�م�اد جمعههفته 

ه�ی  آم�زان در ح�زه کن�: واک�وی پیشنه�ده�ی پ�وه� ب�ای بهب�د درک مطلب دانش دنب�ل می

ه در ابت�ای ارائه مت�جه�ی محت�ایی.  محت�ایی و ارائ� من�بعی ب�ای بهب�د س�ادآم�زی در ح�زه

ش�ی� که دلیل تم�ک� کن�نی ف�راسی�ن معلم�ن ام�یک� ب� س�ادآم�زی، این است که  می

ین آن ان� که مهم است�ن�ارده�ی س�ادآم�زی ام�یک� اخ�ًا تغی�اتی داشته ه� از این ق�ارن�: س�خ�  ت�

یق مت�ن غ�داست�نی و اط�ع�تی غ� (در است�ن�ارده�ی قبلی تم�ک� ب� استف�ده  از دانش از ط�

ین منظم ب� مت�ن پیچی�ه  مت�ن داست�نی ب�د)، خ�ان�ن و ن�ش� مبت� ب� ش�اه�ی از م�، تم�

 وج�د ن�اشت). 
ً
یب� ک�دمیک آن (این است�ن�ارد هم پیش از این تق� در انته�ی وبین�ر ن� و واژگ�ن آ

 
ً
پ�ی�  ف�یل راهنم�ی هشت فع�لیت م�تبط ب� س�ادآم�زی (در م�احل مختلف س�ادآم�زی، نه ل�وم�

هستی�، احتم�ً�  دبست�نمن�ی� ی� معلم  اگ� به س�ادآم�زی ع�قهگ�د.  اول) در اختی�رت�ن ق�ار می

 انگ� زی�دی ب�ایت�ن داشته ب�ش�. ه�ی هیج�ن ت�ان� آم�خت� این وبین�ر می

 

 .ی�به شکل آف�ین ببین »اینج�«ت�انی� این وبین�ر را از  می ×
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 ی�زدهم�م کنف�انس / وبین�ر سروز 

یق انیمیشن ی از خ�دک� ن�ج�ان�ن و ارتق�ی س�مت روان از ط�  پیشگ�

Preventing Teen Suicide and Promoting Mental Wellness Through Animation 

 My Life is Worth Livingدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۴.۵امتی�ز: 

ک�دم۲۰۲۱در اکت�  ک�دمAAP( ک�یاطف�ل آم�  ی، آ  ک�یک�دک�ن و ن�ج�ان�ن آم�  یروان�شک ی) و آ

)AACAPس�مت روان ک�دک�ن اع�م زمین� در  یمل یاضط�ار  تی) ب� هم متح� ش�ن� ت� وضع

 »�ی�یوان�ر م«ب� مش�رکت  »ک�ک یم�ک� ارتب�ط انس�ن«ه�،  در واکنش به این نگ�انیکنن�. 

 این. ک�د �یج�ان�ن ت�لن�س�مت روان  ۀدرب�ررا » دارد یس�ارزش ز  ام یزن�گ« ش�یمیان �مجم�ع

س�مت روان ن�ج�ان�ن و  ۀدرب�رق�رتمن� (از پنج ن�ج�ان)  ش�مل پنج داست�ن مجم�ع� انیمیش�

. در ه� ق�ت، اپ�ود تهیه و منت� ش�ه است ۲۰از  شیاست که در ب از خ�دک� ی� شگیپ

 نن�گ�نیاز ب ی�ر یبس یکه ب�ا کنن� یپنجه ن�م مو دست ییه� ب� چ�لشن�ج�ان  یه� تیشخص

دارد.  س�یارزش ز  یش�ن� که زن�گ یم ه� مت�جه آن ت،یدر ط�ل سف� ه� شخص. �آشن� هستن

ش�ه  یط�اح �دک�و ک�رشن�س�ن خ یاز پ�شک�ن، م�دک�ران اجتم�ع یمیمجم�عه ت�سط ت نیا

ن�. مس�ئل م�ب�ط به را م�ل ک ق�تیب� تحق مبت� از خ�دک� ی� شگیپ یاست ت� راه�ده�

 قیاز ط�  �یجنس تیو ه� م�ف م�اد، ت�وم� س�ء ،یقل�ر  ،یخ�نم�ن یاستف�ده، بس�ء ،یاف�دگ

 �ایپ �یو ام بهب�دکمک،  یب�ا یراه تی. ه� شخصش�ن� میپنج ن�ج�ان ک�وش این  یه� داست�ن

ع�وه ب� این، ب�ای ه�ک�ام از . ک�ر را انج�م دهن� �ت� هم بخش� یاله�م م نن�گ�نیو به ب کن� یم

 ۱۲ت�  ۶ه�ی  ه�ی ک�� رایگ�ن ب�ای پ�یه ه�ی این مجم�عه محت�ای آم�ز� و فع�لیت داست�ن

یق وبس�یت این مجم�عه در دس�س است.  ش�مل  محت�اه� ت�ارک دی�ه ش�ه و از ط�

 یو مش�رکت خ�ن�ادگ ه�ی نگ�ر� فع�لیت ،یگ�وه یه� تی، فع�لک�� بحث ه�یی ب�ای پ�سش

تم�ک� اصلی این وبین�ر ن� ب�  .کن� یم تیتق� را یس�مت روان یه� مه�رت ،ح�ل �و در ع ش�د می

 م�ور هم� من�بع آم�ز� است.

 .ی�به شکل آف�ین ببین »اینج�«ت�انی� این وبین�ر را از  می ×
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 دوازدهم�م کنف�انس / وبین�ر سروز 

 ب�ان� ا�صلآم�زان مه�ج� خ�مت به دانش  آنچه ه� معلمی ب�ی� درب�رۀ

What Every Teacher Should Know About Serving Immigrant-Origin Students 

 Re-imagining Migrationدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۵امتی�ز: 

، ک�هش  یارتق� »ایمجینینگ م�یگ�یشن ری«س�زم�ن  تیم�ر �م آم�زش و رف�ه ج�ان�ن مه�ج�

 �ت�سع یدر ح�ل رش� ب�ا یه� مختلف و کمک به نسل یه� شهیج�ان�ن ب� ر  هیتعصب و نف�ت عل

گ �ایو حفظ ج�امع پ� ج�دیا ی�زم ب�ا یو هم�ل یدرک انتق�د م� در به ب�ور این س�زم�ن،  است. � و ف�ا

ب�شن� و  یف�هنگ ورود کیاز  بخ� چه( نج�ان� و �کن یم یزن�گ یجمع دسته ه�ی ع� مه�ج�ت

دهن�ه در ی�ج�معه و تغ یاعض� ن�ه،��دگیعن�ان  خ�د را به تیکنن� ت� ه� می ت�ش ه)�ن�یچه پ�

متشکل از ره�ان  یا ج�معه» ایمجینینگ م�یگ�یشن ری«شکل دهن�.  یجه�ن ۀ�یپ� نیچ�رچ�ب ا

 و ف�هنگ در� �از ب�ن�م مه�ج�ت به بخ� لی�تب ، ب� ه�فیاجتم�ع یه� و س�زم�ن آم�ز�

خ�د  یو م�ن یلیتحص ،یع�طف ،یآم�زان بت�انن� در رش� اجتم�ع دانش �ت� هم است ام�یک�

ام�  % ک�دک�ن و ن�ج�ان�ن ام�یک�یی مه�ج�ن�۲۷کم یکی از وال�ین  دستکنن�.  تیاحس�س حم�

ان�.  ب�ده ین�م�ئ این کش�ر  معلم�ن آم�ز� یه� و ب�ن�مه ای م�رسه نظ�مدر  یط��ن یم�ت یب�ا

 یتق� س��نه پ�ست هستن�.  �ک�دک�ن رنگ ،ا�صلج�آم�زان مه� دانش% از این ۸۷ت� آنکه  ج�لب
ً
 ب�

ام�  دهن� یخ�د گ�ارش م ون م�رس�ض�مه�ج� را در اتف�ق�ت  ام�یک�،از م�ارس  یمیاز ن شیب

این وبین�ر ج�اب و کنن�.  یمق�بله م این م�ارس فع��نهاز  یکه تع�اد کمده�  ینش�ن م ق�تیتحق

از تفک�  رویاز جمله کمک به ف�ا( مه�ج� خ�مت به ج�ان�ن  یک�ده�یرو تج�از چگ�نگی ب�ز ک�مل،

کن� و ت� عمق م�ج�ا پیش  آغ�ز می )آورن� یواردان به م�ارس م که ت�زه ییه� ییکمب�د و شن�خت دارا

غ از آم�ره�ی ک�ملش در این زمینه، ده رود. می وچ�ه  ه� ای�ه و اس�ات�ی و نکت� مهم درب�رۀ راه ف�ر

اگ� ب� ک�دک�ن . ان�ازه آم�زن�ه است که بی کن� م�زان مه�ج�ا�صل مط�ح میآ ک�رک�دن ب� دانش

 کنی�، این وبین�ر را از دست ن�هی�. مه�ج� ک�ر می

 .ی�به شکل آف�ین ببین »اینج�«ت�انی� این وبین�ر را از  می ×
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 س�دهم�م کنف�انس / وبین�ر سروز 

ی (فیلم به ی روزگ�ر ک�وی ن�اد و ن�ادپ�س�) روز  مث�ب� سک�ی پ�ش روایی ب�ای وا

Once Upon A Time: Film as a Narrative Springboard for Investigating Race and Racism 

 DoGooderyدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۴امتی�ز: 

یق است که یو ک�هش ن�ب�اب�  یبهب�د زن�گه�ف ب�  آژانس مش�وره کی »دوگ�دری«  و یهم�ل از ط�

در ج�ب  ه� لمیق�رت ف .�کن یو اج�ا م ج�دیارا  ه�یش �هیا ق،یب� تحق مبت� یک�دیرو ب� و یهمک�ر 

دلیل این اقب�ل آور نخ�اه� ب�د.  تعجب علم�ناک� م یب�ا به ک�س درس، آم�زان دانش

ش�ن� ت�  یم �یم�ث� ت�ل �ر یبس هستن� که در ق�ل� ییه� ه� داست�ن لمیف آم�زان آن است که دانش

از نظ�  ه� لمیف ،یداست�ن عن�ان ف�می را ف�اهم کنن�. به �هیچیپ یه� تیروا عیامک�ن پ�دازش � 

ح�ل  �در ع و کنن� تیرا تق� ی� �دگی ت�انن� یم ،هستن� � ب�انگتفک� و ن�هکن ج�ب احس��

 ی� �دگیاستف�ده کنن�؟  ی� تغ یاب�ار ب�ا نیت�انن� از ا یم علم�ن. ام� چگ�نه مب�شن�کنن�ه  �گ�م

، نیاانج�م افت�.  ینم ف�قدر خ�ء ات کنن�ه دگ�گ�ن ه�  ک�رب�گ ،در� یه� ط�حط�احی ت� از  �هیچیپ ک�ر

چگ�نه کن� در این وبین�ر به معلم�ن بی�م�زد که  ت�ش می» دوگ�دری«است.  فع�ل�غ ی� �دگی �ی

را در  ن�گ�ن��دگیو  �نکنن�ه استف�ده کن دگ�گ�ن ی� �دگی تیتق� یه� در ک�س درس ب�ا لمیاز ف

) رفت�ر  ی� تغو کنن�ه  دگ�گ�ن ی� �دگی ی�یج�ء کل( ش�د یه� به آنچه احس�س م دادن آم�خته ارتب�ط

 یف�م عن�ان به »آم�زون«کمپ�نی  لمیفچن� از چگ�نه  گ�ی� که در این وبین�ر ی�د می. �نکن هم�اهی

ک�وی جهتآم�زان  دانش یب�ا و احس�� � ف�اگ ی� �دگیان�از  چ� کی ج�دیا یب�ا یداست�ن ن�اد و  وا

است که در » ج�ن� این فیلم«سبک ک�ر این مجم�عه خیلی شبیه  .�یاستف�ده کن ن�ادپ�س�

ه�ی م�تبط ب� ن�اد  وبین�ره�ی گ�شته ب� آن آشن� ش�ی� و ب� هم�ن سبک و کیفیت ب�ای ب�دن فیلم

 به ک�س درس، راهنم� ت�لی� ک�ده است.» آم�زون«کمپ�نی 

 

 .ی�به شکل آف�ین ببین »اینج�«ت�انی� این وبین�ر را از  می ×
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ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 چه�ردهم�م کنف�انس / وبین�ر سروز 

ی اجتم�عی تق�یت ش�یستگی یق ذهنیت ع�الت ت�میمی ع�طفی دانش-ه�ی ی�دگ�  آم�زان از ط�

Reinforcing Students’ SEL Competencies Through a Restorative Justice Mindset 

 WE Schools / WE Teachersدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۵امتی�ز: 

 ی� �دگیاست که  یو تج�ب گ�نیرا مبتک�انه، یخ�م�ت  وآم�ز� �ب�ن�م کی »وی اسک�ل� «

ه�، دانش و  ب� مه�رت درس را در سطح جه�ن یه� ده� و ک�س یم ت�سعهرا  یع�طف-یاجتم�ع

محت�ی�ت آم�ز� این کن�.  یو جه�ن ت�انمن� م یمثبت در ج�امع محل اتی�تغ ج�دیا یب�ا ه�انگ

م�رسه در �ا�  ه�ار  ۱۸۰از  شیب�ن�مه در ب و ف�ق در� کمک ،�مط�لب در مجم�عه ش�مل

چن� س�لی است که ب� این مجم�عه آشن�  ب� م�فقیت اج�ا ش�ه است. �یت�نیو ب�  ی��ل یک�یآم� 

-هس� و در زمین� ت�لی� خ�دآم�ز و راهنم�ه�ی ک�� ب�ای معلم�ن در ح�زۀ ی�دگ�ی اجتم�عی

ین ه�ست. اگ� اهل خ�دی�دگ�ی هستی�، احتم�ً� زی�ورو ک�دن وبس�یت این  ع�طفی از به�

به ارائ� دو » وی اسک�ل� «هیلگ�ان انگ� خ�اه� ب�د. در وبین�ر امس�ل، تس مجم�عه ب�ایت�ن هیج�ن

م�ژول «و » ه�ی ع�الت ت�میمی در ک�س درس مع�فی شی�ه«پ�دازن�:  راهنم�ی ج�ی�ش�ن می

البته بیش� تم�ک� ب� راهنم�ی نخست و ع�الت ت�میمی است. در ». ی�دگ�ی اجتم�عی و ع�طفی

 یاج�ا ی�ینج اصل کلب� تم�ک� ب� پ ،یمیع�الت ت�م تیذهن ج�دیااین جلسه درب�رۀ چگ�نگی 

 یه� �هیط�ر متق�بل از ش به یمیت�م یه� �هیچ�ا ش آم�زی� که ش�ی� و می آشن� می یمیع�الت ت�م

کنن�گ�ن ع�وه ب�  �کت. کنن� یم تیتق� آن�ن را وک�ده  تیحم� ع�طفی-یاجتم�ع ی� �دگی

 ،یمیع�الت ت�م یه� �هیآم�زان خ�د در ش دانش جلب مش�رکت یب�ا ک�� یه� تیفع�ل

اگ� هم ط�اح  خ�اهن� ک�د. �فتیخ�د در  شخ� یمیع�الت ت�م تیذهن تیتق� یب�ا ییه� تیفع�ل

ه�یی  عن�ان نم�نه ت�انی� از ت�لی�ات این مجم�عه به راهنم�ه�ی آم�ز� ب�ای معلم�ن هستی�، می

 بخش به�ه ب�ی�. اله�م

 .ی�به شکل آف�ین ببین »اینج�«ت�انی� این وبین�ر را از  می ×

٥٥ 

www.balvaablog.ir 

https://sharemylesson.com/webinars/sel-competencies


ی   Share My Lesson 2022گ�ار� از کنف�انس مج�ز

 پ�ن�دهم�م کنف�انس / وبین�ر سروز 

 گ� (خش�نت علیه آم�زگ�ران و ک�رکن�ن م�رسه) پ�داخ� به بح�انی همه

Addressing a Pandemic Crisis: Violence Against Educators and School Personnel 

 American Psychological Associationدهن�ه:  ارائه

 ۵از  ۵امتی�ز: 

ک�دمی (ف�ات� از رشت�  APAکه ب� عن�ان اختص�ری  ک�یم� ا شن�� انجمن روان شه�تی جه�نی در آ

 یزم�نس� )دانشج�شک، مش�ور و پ� آم�زگ�ر،محقق، ه�ار عض� ( ۱۱۵از  شیب� ب شن��) دارد، روان

این  تی. م�م�ر ش�د محس�ب می متح�ه ��تیدر ا روانشن�� ۀن�یاست که نم� �ویپ و ای ح�فه

 ی�گنفع ج�معه و بهب�د زن به شن�خ� دانش روان ک�دن دیو ک�رب� دادن ارتب�ط ،ک�دنج�دیا انجمن

کن�.  یتج�به م را ک�رکن�ن م�ارس ی می�ن� چ�گ ییج� هرون� ج�ب ه�ست ام�یک� س�ل م�دم است.

آم�زش  تیفیب� ک ،آم�زش ۀت�ک ح�ز یب�ا ۀ آم�زگ�ران و ک�رکن�ن م�ارسن�یو آ یفعل م�تیت�

گ�ارد. خش�نت  یم � ه�ان م�رسه ت�ثاو ر آم�زگ�ران ان،�ف�اگ ه�ی کن�نی و بع�ی عم�می نسل

و  ی شغلیه� ییج� هج�ب �د،یاس�س ز  یه� ممکن است گ�ارش آم�زگ�ران هیعل یو ک�م یکی� ف

نت�یج  شن�� ام�یک� در این وبین�ر مهم و ج�اب، انجمن روانکن�.  �یت�ک ح�فه را تش�

را ارائه  ام�یک� م�رسه در �ا�  ک�رکن�ن یه� یه� و نگ�ان �گ�هید ه�ی اخ� خ�د درب�رۀ پ�وهش

ب�ر است که در ط�ل سه س�ل گ�شته وبین�ری در کنف�انس س��ن�  ده�. این نخست� می

�راسی�ن، به خش�نت علیه معلم�ن اختص�ص دارد. در ابت�ا، آم�ره�ی م�ب�ط به خش�نت ک�می ف

آم�زان به تفکیک ت�ث� پ�رام�ه�یی همچ�ن جنسیت، ن�اد و  و ف�یکی علیه معلم�ن از س�ی دانش

ده� معلم�ن و ک�رکن�ن ت�نسجن�ر و ب�یسکش�ال  ش�د که نش�ن می گ�ایش جن� ارائه می

دی�گی آن�ن  ای می�ن ن�اد و خش�نت بینن� ام� همبستگی �داری بیش� خش�نت میشکل معن به

ورزان اصلی وال�ین هستن� و در  ده� در دورۀ ابت�ایی خش�نت وج�د ن�ارد. آم�ره� نش�ن می

ش�ن احس�س  کج� در م�رسه ان� هیچ % از معلم�ن گفته۵۲آم�زان.  مت�سط� اول و دوم، دانش

ین ج�ه�ست و راه�وه� ب�ایش�ن ن�امنو ک�س  کنن� امنیت نمی % معلم�ن ۳۲پیش از ک�ون�  .ت�
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% ۵۰% رسی�ه است و ب�عث ش�ه ۷۲دانستن� و ح�� این ع�د به  ام�یک� شغلش�ن را پ�اس�س می

داشته ب�شن� ت� در پ�ی�ن این س�ل تحصیلی شغلش�ن را » ب�ن�مه«ی� » تم�یل«معلم�ن ام�یک�یی 

ه� فقط بخ� از آم�ره�ی عجیب و  را تغی� دهن�. ت�زه اینت�ک ک�ده ی� محل اشتغ�لش�ن 

ه�یی ب�ای مخ�طب�ن جهت جل�گ�ی از  به ت�صیه وبین�ر ن�  در پ�ی�ن ب�انگ� این جلسه است. ت�مل

 ش�د. این رون� و رسی�گی به آن پ�داخته می

 

 .ی�به شکل آف�ین ببین »اینج�«ت�انی� این وبین�ر را از  می ×
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https://sharemylesson.com/webinars/addressing-violence-against-educators

