آموزش تلفیقی دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی

«به نام خدا»
شيوه آموزش تلفيقي
ارتقاء كيفيت آموزشي همواره يكي از موضوعات مهم در كليه سيستمهاي آموزشي بوده است .اين امر به طور
ويژه در آموزش الكترونيكي مدنظر بوده است  .عوامل موثر در ارتقا كيفيت آموزش ،شامل منابع اوليه و
محتواها ،فرآيندها و نحوه اجرا و نهايتا ارزشيابي ميباشد .يكي از روشهاي مطرح و پيشتاز براي ارتقا كيفيت
آموزشي كه تقريبا تمامي عوامل سه گانه فوق را پوشش ميدهد ،شيوه آموزشي تلفيقي يا Blended
ميباشد.
به طور خالصه در اين شيوه آموزشي دانشجو از ابزارهاي آموزشي متنوعتري جهت آموزش بهتر و راحتتر
استفاده مي نمايد .در اين روش دانشجو هم از محتواي آموزشي كه قبال ،با دقت و با برنامه ريزي درسي تهيه
و تدوين شده استفاده ميكند (به نحوي كه روي تهيه محتوا ،زمان بندي ،نحوه بيان ،تقدم و تاخر مطالب،
پوشش كامل سرفصلها و ...دقت و نظارت شده است در حالي كه شايد در كالس آنالين تا اين حد دقت و
نظارت وجود نداشته باشد ).اين محتوا در هر زمان و مكان در اختيار دانشجو قرار دارد ،در حالي كه شايد
استفاده از كالسهاي ضبط شده تا اين حد براي دانشجو مفيد نباشد .عالوه بر اين با توجه به فرايند اجرايي
آموزش تلفيقي ،دانشجو با مطالعه قبلي و آمادگي ذهني در جلسات استاد دوم شركت ميكند كه اين خود در
رفع اشكاالت و عمق بخشيدن به يادگيري بسيار مهم است.
آموزشي تلفيقي ارائه يك محتواي آموزشي صرف شبيه يك كتاب الكترونيكي نيست ،و هدفش اين نيست
كه دانشجو از درس استاد بي بهره باشد ،بلكه هدف آن است كه ميزان و كيفيت استفاده و بهره برداري از
استاد بهتر گردد.
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در اين روش:
 استاد اول درس طي جلساتي ( 3جلسه در طول ترم) به مرور نكات اصلي و مهم مي پردازد.
هدف اين جلسات آن است كه دانشجو يك ديد كلي ،جامع نگر و عمدتا مفهومي و كاربردي از
موضوعات درسي پيدا نمايد.
 استاد دوم در جلساتي كه به صورت هفتگي برگزار ميكند به ارائه توضيحات بيشتر ،رفع اشكاالت و
ابهامات دانشجويان ميپردازد.
 در اين شيوه آموزشي ارائه تكاليف و برگزاري كوئيزهاي منظم باعث تعامل بيشتر دانشجو با درس و
ارزيابي بهتر او ميگردد.
 عالوه بر جلسات آنالين هفتگي ،استاد دوم به صورت آفالين از طريق كانال هاي پيام رسان و ساير روشهاي
ارتباطي ،براي پاسخگويي به سواالت دانشجويان محترم در دسترس ميباشد .الزم به ذكر است كه اين
گروه ها جهت اطالع رساني هرچه سريعتر و پرسش و پاسخ از استادياران گرامي تشكيل ميگردد.
 61 جلسه محتواي درس در سايت آبشار در اختيار دانشجويان گذاشته خواهد شد كه منبع اصلي امتحان
پايان ترم خواهد بود و سواالت امتحان با هماهنگي استاد و استاديار بر طبق اين محتواي درس تهيه خواهد
شد.
 نمره پاياني دانشجو بر اساس فعاليت درطول ترم ( 8نمره) و نمره امتحان پايان ترم (61نمره) محاسبه خواهد
شد.
 مسئوليت كالس با هر دو استاد ميباشد.
با اين توضيحات واضح است كه مطمئنا ارائه اين روش آموزشي هم از حيث اجرايي و هم اقتصادي مشكل و هزينه
بر بوده ولي با توجه به تاكيد بر ارتقاي كيفيت آموزشي ،واحد الكترونيكي اميدوار است كه بهره گيري از اين روش
با همكاري دانشجويان محترم ،گامي موثر در جهت بهبود كيفيت آموزشي باشد.
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