
 

Teaching a Hybrid-Flexible Course 

 دوره های آموزشی  ترکیبی انعطاف پذیر
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  ترکیبی انعطاف پذیر در کالسهای(Hyflex)، به صوور  آنالیوی یوا  انتخاب نحوه شرکت در کالس

راحتی، پیشرفت در اعث ایجاد حس . ایی حق انتخاب بصور  می پذیرد توسط دانشجویان حضوری

. در طرف مقابل سیستم آموزشی موظف به ایجواد یادگیری و مدیریت زمان در دانشجویان می شود

 فضای دوگانه برای ایی روش تدریس است.

 3 ،مجوازی همزموان و مجوازی نوع مشارکت در کالس های فلکس ممکی است ایجاد شود: حضوری

 )آفالیی(غیرهمزمان

کالس های فلکس را مورد بررسی قرار می دهد: مدیریت محیط آموزشی،  چالش اصلی4ایی دستورالعمل 

 حجم کاری، روابط متقابل استاد و دانشجو و ارزیابی پیشرفت یادگیری

 مدیریت محیط آموزشی

 معموال متغیر بوودن تعوداد دانشوجویان . ساختار کالس باید رویکرد آموزشی رو در رو را ایجاد کند

اسوتاد درس بعود از اگرچه  مه ریزی را برای استاد درس سخت تر میکندحاضر در کالس، امکان برنا

مدتی به الگوی نسبتا ثابتی در ایی زمینه دست خواهد یافت . عالوه بر آن باید استاد درس انعطواف 

 پذیری الزم برای تغییر برنامه ، گروه بندی یا اجزای تدریس را در ایی نوع کالس داشته باشد

 ابع درسی باید به طور کامل از طریق سیستم در ایی نوع کالس منLMS  در اختیار دانشجویان قرار

بگیرد. ضبط و آرشیو کردن فعالیت های کالسی نیز برای مرور توسط سایر دانشجویان نیز پیشونهاد 

 ) در ایی صور  نیاز به رضایت کتبی از دانشجویان برای  ضبط مطالب می باشد(می شود

  مهار  استفاده از تکنولوژی های موجود در کالس مانند دوربویی وب کوم، استاد و دانشجویان باید

 دوربیی کالس و میکروفی را داشته باشند یا دستیاری برای کمک در ایی زمینه داشته باشند

  چالش اصلی استاد درگیر کردن تمام دانشجویان در محیط آموزشی کالس فارغ از نووع حضوور آن



 .هاست

  جنبه مهم در آموزش باکیفیت باید مودنظر قورار 3دانشجویان در کالس صرف نظر از مدل مشارکت

. ارزیوابی 3. درگیر کردن دانشجویان در تجوارب یوادگیری 2.فراهم کردن محتوای متناسب 1گیرد: 

 یادگیری و تنظیم دستورالعمل برای رفع نیازهای دانشجویان

 امتحان ، کووییز و از طریوق فورم  ارزیابی در سیستم غیرهمزمان از طریق بررسی گزارش کار،ارائه ،

 بارگذاری می شود  LMSو محتوا از طریق  های خودارزیابی می باشد

  در سیستم همزمان مهار  ها و فعالیت های کالسی به صور  همزمان توسوط دانشوجویان آنالیوی

م های ویدئو کنفرانس برگزار می شوود. در ایوی نووع انجام می شود . ایی نوع کالس از طریق سیست

 LMSو منوابع در  ارتباط مستقیم بیی دانشجویان در کالس و دانشجویان آنالیی برقرار است سکال

بارگذاری می شود برای مشرکت دانشجویان در کالس از نظرسنجی، بحث های متقابل و بحوث هوای 

نوع آموزش :فعالیت دانشجویان آنالیی، انتظارا ، گروهی استفاده می شود چالش های اصلی در ایی 

 حمایت و جایزه به افراد مشارکت کننده  می باشد

 در کالسهای های فلکس  آنالیی همزمان باید طرح درس و ابزارهای مورد نیاز نوشته شود

 حجم کاری

 رای استاد در برگزاری کالس های فلکس نسبت به کالس های معمولی نیازمنود  زموان بیشوتری بو

دانشگاههایی که تجربه برگزاری کالس های حضووری و  برنامه ریزی و اجرای شیوه تدریس است .

آنالیی را در گذشته داشته اند در ایی زمینه سریع تر پیشرفت می کنند و نیاز به یادگیری مهوار  

فوارغ از های جداگانه ندارند . برنامه ریزی آموزشی به منظور ایجاد مشارکت همه افراد در کوالس 

 نوع حضور آن ها ممکی است زمانبر باشد.

 یکی از موارد مهم در زمینوه پیشورفت ایوی نووع  ارزش گذاری برای دوره های فلکس در دانشگاه

بیشتری را برای برگزاری ایی نوع دوره در طوول اعتبار مالی  و  زمانباید  دانشگاه کالس می باشد. 

گزاری ایی نوع کالس را در اولویت قرار می دهند دستمزد برای اساتیدی که برو  ترم در نظر بگیرد 



 نوان جایزه در نظر گرفته شود تا باعث ایجاد انگیزه شود.به ع باالتر

 محتوا، مشارکت و ارزیابی دانشجویان 

مشارکت دانشجویان و مربی در مدل های مختلف حضور در کالس های فلکس در جدول زیر نشوان داده 

 شده است

 آفالیی انالیی سحاضر در کال 

محتواهای ارائوه شوده حضووری  شودمی پویا و جذاب ارائه  محتوا

همزمان از طریق لینک آنالیی نیز 

 ارائه می شود

محتوای ضبط شده کوالس آنالیوی 

بارگوذاری  LMSهمراه با منابع در 

 شود

بحث و گفت و گو، مشارکت  فعالیت در کالس

دانشوووجویان و مربوووی در 

 کالس

الیی توسط مربی در دانشجویان آن

بحث کالسی  به صور  فردی یوا 

 گروهی مشارکت داده می شود

مشارکت فعال نیست. فیلم کالسی 

در دسترس قرار میگیورد و در هور 

 زمانی قابل مشاهده است

ارزیابی غیررسمی در طول  ارزیابی

 کالس انجام می شود

ارزیابی غیررسمی در طول کالس 

 انجام می شود

شووی در زمووان فعالیووت هووای آموز

مشخص تعییی شده و بازخورد بوه 

 دانشجویان داده شود
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