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 مقدمه

ها گیری بیماری کرونا بر یادگیری ممکن است سالدر حالیکه تأثیر کامل تعطیلی آموزش حضوری ناشی از همه

های آماری موقعیت سهمناکی را نشان می دهند. کوهفلد و سازیها و شبیهبینیای از ابهام بماند، اما پیشالههدر 

ا های سوم تآموز پایهمیلیون دانش 5ها و اطالعات با استفاده از دادهنگرانه  و در تحلیلی آینده (0202همکاران )

و همینطور کاهشی   درصدی 23 الی  20آموزان در پاییز سال جاری به مدارس را با کاهشی بازگشت دانش ، هشتم

بر روی افت ( 0202. بر اساس مطالعۀ کافنبرگ )اندبینی کردهریاضی پیشدر یادگیری درصدی  32الی  52

پایین و متوسط ، با فرض کاهش یک سومی با استفاده از اطالعات هفت کشور دارای درآمد یادگیری درازمدت 

رود انتظار میآموز پایۀ سوم ابتدایی، ماه محرومیت از آموزش حضوری( برای یک دانش 2زمان یادگیری )

یک سال باشد که ناشی از محرومیت از آموزش ، آموز در پایۀ دهم کاهش پیشرفت آموزشی برای این دانش

کشور  153از اطالعات  های بانک جهانیسازیشبیهدگیری است. رفت بیشتر در یاحضوری و همینطور پس

کند که ترکیبی از تعطیلی آموزش حضوری در مدارس و نزول معیشت بینی میپیش( 0202)آزودو و همکاران، 

شود می افت کیفیت سالهای تحصیلموجب  9/2الی 2/2گیری جهانی بطور متوسط خانوادگی ناشی از این همه

سال خواهد شد. این امر همینطور منجر به  3ماه به  9سال و  3کاهش سالهای موثر تحصیلی از که این امر موجب 

 درآمد اقتصادی آنها در آینده خواهد گردید.نزول آموزان و ترک تحصیل جمعیت بزرگی از دانش

دهد که می کشور جهان نشان 122غیر برخط در  های برخط وبرآوردهای جهانی در زمینۀ دسترسی به یادگیری

آموزان به سبب فقدان سیاستهای یادگیری از راه دور ملی و یا فقدان دسترسی به فناوری در خانه درصد دانش 22

. این وضعیت برای کودکان پیش از دبستان (0202، کانتو و همکارانآلبن به یادگیری از راه دور دسترسی ندارند )

از کشورها فاقد هر نوع امکان یادگیری از راه دور برای این گروه سنی هستند. درصد  22بسیار بدتر است و 

تعطیلی آموزش حضوری در مدارس با وجود روشهای یادگیری از راه دور به معنای کاهش زمان آموزش است 

یشرفت پمطالعات گذشته اتفاق نظر دارند که بین زمان یادگیری و و  متعاقب آن کاهش زمان یادگیری است. 

مطالعات پیش از بحران  .(0202)بونال و گونزالز،  ای مثبت وجود داردآموز و سایر پیامدهای آموزشی رابطهدانش

وند شآموزان در تعطیالت تابستانی دچار افت قابل توجه در یادگیری میاند که دانشگیری کرونا نشان دادههمه

-میاساسی  در دروسب افت یادگیری تابستانی بیشتری آموزان موجوضعیت اقتصادی اجتماعی ضعیف دانش و

رود که وقتی تعطیلی آموزش حضوری گسترده و طوالنی باشد، این افت انتظار می ن. بنابرای(0213)آلگره، شود



3 

 

متخصصان به سبب تعطیلی ز طرف دیگر، ا .( 0202)کوهفلد و تاراساوا،  به طور چشمگیری افزایش پیدا کند

فقدان دلبستگی و پیوند با مدرسه در اثر آموزشهای هیبرید و از راه دور، آمارهای ترک آموزش حضوری و 

   .(0202)کالین، کنندبینی میکننده پیشتحصیل را بسیار نگران

تنی بر گیرند پویا است و مبمداخالت سیاستی باید سریع انجام شوند. فرایندی که از طریق آن مهارتها شکل می

است. اگر به سرعت از افت یادگیری « مهارت زاییدۀ مهارت»و« آفرینددانش، دانش می» این گزاره است که

. شواهد )آندره و (0202)بورگس، های دیگر قابل درمان نخواهد بودجلوگیری نشود، انباشت افت بر روی افت

 و حفظ یادگیریها، منابع برخط برای پیشرفت با تمامی هزینهدهند که ( نشان می0202؛ بول 0202همکاران 

 به منظور جلوگیری از افت تحصیلی، ترک تحصیل و پیشگیری از افزایشبنابراین، . آموزان موفق نیستنددانش

 شوند:های زیر ارائه میتوصیهجمعیت بازماندگان از تحصیل و ارتقاء نظام تاب آور آموزش و پرورش 

 هاتوصیه

 شامل مشارکت رفتاری، عاطفی و شناختی مؤلفۀ آموز مشارکت دانش: آموزانافزایش مشارکت دانش

آموز و سالمت وی است. این موضوع با ارتباط دو جانبۀ معلم محوری در یادگیری مؤثر، موفقیت دانش

نقشی کلیدی در شکل گیری این مشارکت  ،بازخورد سریع و سازندهآموز قابل تحقق است و و دانش

تحصیلی و اجتماعی زیانبار مانند پیشرفت تحصیلی کمتر  آموزان با پیامدهایدارد. عدم مشارکت دانش

های انهنش. کنندعدم مشارکت بیشتری را تجربه می ، آموزان نابرخورداردانشو رفتار مخل همراه است و 

بر . (0202)درین و همکاران،  غیبت روزانه، رفتار مخل، و پیوند ضعیف با مدرسه است ،عدم مشارکت

تأثیر فناوری و هزار مطالعه در طول چند دهۀ گذشته،  52ی جان هتی بر روی اساس مطالعۀ سنتز پژوه

ای هباالترین اثرات مربوط به فناوریاما  آموزشهای از راه دور بر یادگیری بسیار اندک است

های تدریس انفرادی هوشمند در موضوعات ریاضیات و دیجیتال مربوط به ویدیوهای تعاملی، سامانه

 کند: ( برای اثربخشی بیشتر آموزش از راه دور توصیه می0202جان هتی ) اند.نوشتن بوده

 (1جنبه )یادگیری  بلکه گفتگو به منظور زایش دهید )منظور صحبت کردن نیستهای تعامل اجتماعی را اف

 است(،

  (0درک و فهم دانش )آموزان از یادگیری آموزان از مطالب درسی را وارسی کنید )به بازخورد دانش

 (،دهیدود گوش خ
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  (2تعادلی را بین دانش نف )رای حفظ ای را بهای خالقانهشیوهبنابراین   .س و تفکر عمیق ایجاد کنیدی

مشارکت و تعامل با یادگیرندگان پیدا کنید مانند پیامک، استفاده از جایزه، رقابت و همینطور استفاده از 

های توانند راهبردمی نیز الگوهای اجتماعی با نفوذهای اجتماعی. استفاده از الگوهای همسال یا شبکه

 مؤثری باشند. 

 .ر بار زیادی از مدیریت یادگیری در حال حاض کمک به والدین برای مدیریت محیط یادگیری در منزل

 نباشد اما بسیاری از وجود نداشته ممکن است مشکلی والدینبر عهدۀ والدین است. در مورد برخی از 

ندارند و تحت فشار هستند. کاهش این بار از طریق برنامه های آموزشی در تلویزیون، والدین وقت کافی 

-ها در مورد یادگیری در منزل و همینطور اطالعارائۀ اطالعات در مورد محتوای آموزشی، ارائۀ توصیه

به  شویقها و فعالیت آموزشی روزانه حائز اهمیت هستند. تدر مورد ساختار برنامه هاخانوادهرسانی به 

کتر، کودکان کوچ خواندن مطالب با صدای بلند، استفاده از خواهر و برادرهای بزرگتر برای کمک به

آموزش روشهای مدیریت خود و استفاده از معلمان برای پاسخگویی به مشکالت جدی و مهم آموزشی 

توجه دادن والدین  از آن جمله هستند. آموزان،در رابطه با حمایت آموزشی از دانش والدین و یادگیری

زش اند در فقدان آموکه پژوهشها نشان دادهمانند خواندن، نوشتن، ریاضیات به یادگیری مهارتهای مهمی 

نوجا، )ود ، بسیار حائز اهمیت هستندبینندحضوری در مدارس، این دسته از مهارتها به شدت آسیب می

 توانند کمک اساسیها و روشهای مختلف میخانه با انواع بازیتمرین و تقویت این مهارتها در  .(0202

جان هتی از پژوهشگران برجسته در زمینۀ پیشرفت  سنتز پژوهی مطابقبه کودکان محسوب شوند. 

ری و درگی عبارت از آموزان در خانهعوامل مؤثر بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش:»تحصیلی 

مشارکت والدین )پدر و مادر هر دو(، کیفیت ارتباط خانوادگی و به ویژه انتظارات والدین از پیشرفت 

ر خانه آموزان دکیفیت یادگیری  دانش ءجهت ارتقاها خانوادهآموزش به  .«هستند آموزانتحصیلی دانش

 . (0202ی، )هت در اولویت قرار گیرد با توجه به متغیرهایی که اشاره شدباید 

  پاسخگویی به(هیسترزیسHysteresis) بالقوۀ بیماری کرونا در آموزش و پرورش (OECD ،0202(. 

شده است. در آموزش و پرورش  و پرورش مفهومی است که از مباحث فیزیک وارد آموزش هیسترزیس

 موزانآاثر درازمدت تعطیلی آموزش حضوری بر پیامدهای تحصیلی دانشاین مفهوم به 

اشاره دارد. در طی بحران بیماری کرونا و در فقدان آموزش سنتی، انتظارات از سطح یادگیری با وضعیت 
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موجود همخوانی ندارد، زیرا سازگاری و تغییر جهت به سمت یادگیری از راه دور زمانبر است  و تلفیق 

آموزان با وضع و دانشباشد. سازگاری معلمان های اطالعات و ارتباطات با آموزش دشوار میفناوری

روشهای آموزش از راه دور موجود نیازمند زمان است و همین امر افت یادگیری را در پی خواهد داشت. 

این چالش حضور دارای شواهد علمی . هستنددر چنین شرایطی با چالش حضور و غیبت زیاد همراه 

انوادگی اجتماعی و خ-موجب خطر عدم مشارکت یا ترک تحصیل به ویژه در موقعیتهای اقتصادی ،کافی

ساوردا، ) گویندشود که به آن هیسترزیس بالقوۀ بحران بیماری کرونا در آموزش و پرورش میدشوار می

نه، نزول خا آموزان به سبب عواملی از قبیل فقدان منابع کافی درشود دانششرایط موجب می(. این 0202

مهارتهای تحصیلی پایه به سبب عدم تمرین، دشواری در مشارکت در فعالیتهای آموزشی، فقدان انگیزه 

دیدۀ پاین قادر به حفظ سرعت و روند آموزشی خود نباشند. ،و شرایط عدم قطعیت محیط یادگیری 

آموزان محروم و )هیسترزیس( ناشی از تعطیلی آموزش حضوری در مدارس بیشتر در بین دانش

بنابراین تمرکز سیاستی باید به منظور محدود کردن پیامدهای درازمدت معطوف . نابرخوردار شایع است

 کشورهای مختلف به این پدیده واکنش نشان آموزان در فرایند یادگیری باشد.بر حفظ مشارکت دانش

زان آسیب پذیر و آموبه دانشحضوری داده و در برخی کشورها مدارس برای خدمات رسانی 

دایر و در برخی دیگر از کشورها نیز خدمات آموزشی در خانه و از طریق تلفن و پیگیری و  ،نابرخوردار

 آموزان از طریقدر دستور کار بوده است. پایش مشارکت جدی دانش آموزاندانشاز این دسته حمایت 

ای یادگیری، اعم از وسایل و مکان امن برپیگیری حضور، رفتار و پیشرفت یادگیری آنها، تهیۀ منابع کافی 

آموزان از راهبردهای مهم پیشگیری از افت یادگیری و ترک و پشتیبانی انفرادی از این دسته از دانش

 . (OECD ،0202) باشندموزان میآاین دسته از دانشتحصیل 

 یکی از مشکالت مهمی که نظامهای  پذیر.آموزان آسیبپیشگیری از افزایش ترک تحصیل دانش

آموزان و به ویژه آموزش در سراسر جهان با آن مواجه هستند، افزایش احتمال ترک تحصیل در دانش

( رئیس پروژۀ پژوهشی ترک تحصیل 0202) 1آموزان دبیرستانی است. بنا به نظر پروفسور رامبرگردانش

به دو  آموزان در شرایط بحرانی فعلی بایدل دانشبرای جلوگیری از ترک تحصی» در دانشگاه کالیفرنیا 

ری از های پیشگیحوزه توجه الزم صورت گیرد.  حوزۀ اول حمایت تحصیلی است که اولین گام برنامه

                                                           
1 -Rumberger 
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آموزان به سبب چالشهای تحصیلی نیازمند کمکهای شود. این دسته از دانشترک تحصیل تلقی می

مایتهای ها و حبر مطالب درسی هستند. آنها باید مشوقها، انگیزه تسلطانفرادی و آموزش خصوصی برای 

الزم را برای بهبود وضعیت تحصیلی خود دریافت کنند. حوزۀ اجتماعی و هیجانی دومین حیطۀ مورد 

آموزان، امکان ارتباط انسانی و کسی که تماس توجه است. وجود فردی برای توجه به این دسته از دانش

آموزان داشته باشد و آنها را تشویق و مورد حمایت قرار دهد، از اهمیتی حیاتی از دانش مکرر با این دسته

دهند که پیوند و تعلق به تحصیل و مدرسه نقشی کلیدی در شواهد علمی نشان میبرخوردار است. 

آموزان در معرض خطر ترک تحصیل نیازمند انگیزش، نظم و انضباط و مهارتهای دانش موفقیت دارد.

یریت زمان برای موفقیت در روشهای برخط و آموزش از راه دور هستند و الزم است فردی با آنها مد

بطور مداوم در تماس باشد تا آنها را به سمت یادگیری بکشاند، مورد پایش قرار دهد و برای آنها اهدافی 

ا تمام نظام آموزشی بباید بدانند که تنها نیستند و مهم هستند و  دانش آموزانمدت تدوین کند. کوتاه

، REL) «کند تا آنها را در مسیر اتمام و فراغت از تحصیل مورد حمایت قرار دهدتوان خود کوشش می

0202) . 

  با محدودیتهای ناشی از بیماری کرونا، یک برنامۀ ؟یا کاهش محتوای برنامۀ درسیتلفیق بهتر است 

تلفیق محتوای برنامۀ درسی است. این رویکرد کاهش شمار ساعات اختصاصی  ،درسی در شرایط جدید

محقق نیز اما انتظارات جامع از برنامۀ درسی را  برای تمامی موضوعات درسی را ممکن خواهد ساخت

سازد. این راهبرد عبارتست از ادغام انتظارات محتوای درسی از موضوعات مختلف در طراحی می

(. به عنوان مثال در تدریس ادبیات فارسی و علوم اجتماعی، محتوا به این ترتیب 0210آموزش )رومانو، 

 روند ادبی و مباحث ادبی ،های تاریخی و مسائل اجتماعیشود که در خالل بحث در مورد دورهتلفیق می

 12ه توان بشوند. مدلهای تلفیق موضوعات در برنامۀ درسی متعدد هستند که از آن جمله میهم ارائه می

ای، یکپارچه ای، تنیده، رشتهتقطیع شده، پیوندی، تو در تو، متوالی، مشترک، شبکهمدل تلفیقی مانند 

ور، اشاره کرد. این مدلها مستلزم ادغام مهارتها و مفاهیم موضوعات مختلف در یک برنامۀ درسی غوطه

حتوا با ه منظور پوشش تمامی مهستند. این رویکرد مناسبی برای معلمان برای کاهش فشار برنامۀ درسی ب

تواند برای آموزش و پرورش میوزارت . (0202)کاهاپی،  توجه به محدودیتهای بحران موجود است

 ای در این زمینه تدوین کند. معلمان راهنمای حرفه
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   آموزان آسیبگرچه در شرایط بحران اغلب دانش پذیر.آموزان آسیببخشی از دانش حمایت بین 

شوند، اما شناسایی دانش آموزان آسیب پذیرتر و  در معرض خطر ترک تحصیل مانند افراد تلقی میپذیر 

دارای افت تحصیلی قابل توجه، افراد دارای مشکالت مالی و مسئولیت در خانواده، افراد فاقد دسترسی 

ب شوک که به سبآموزان دختر، کودکانی به امکانات یادگیری از راه دور و بی عالقه به تحصیل، دانش

های آموزانی که در خانوادهاقتصادی مجبور به کار کردن هستند، کودکان دارای ناتوانی، دانش

 آموزان نابرخوردار و محروم از اهمیتکنند، دانشبدسرپرست یا محیطهای مستعد بدرفتاری زندگی می

حمایتی  هایبه عمل آید، بستهآموزان باید حمایت بیشتری باالیی برخوردار است. از این دسته از دانش

اعی های امن برای یادگیری و داوطلبان اجتمتکمیلی مانند توزیع هدفمند دستگاههای الکترونیک، مکان

بخشی از قبیل همکاری با نظامهای بهداشتی و مراقبت برای این موارد ضروری هستند. رویکردهای بین

ه و داوطلبانۀ اجتماعی برای شناسایی و حمایت هدفمند نهاد و فعالیتهای خیریهای مردماجتماعی، سازمان

 .(0202؛ ولز، 0202)یونیسف،  شونداز  این گروهها، اقداماتی کلیدی محسوب می

 موزش در از آ یزمان محدودیتبا  استفادۀ وسیع اما ها عبارت ازاین برنامه های ترمیمی:استفاده از برنامه

ش که . این روهستندبه مدت روزانه یک ساعت  نفره متناسب با پایۀ تحصیلی 3تا  1گروههای کوچک 

مدیر مرکز پژوهش و اصالحات  1وینسالا( به وسیلۀ رابرت 0213پیشینۀ پژوهشی بسیار قوی دارد )فرایر، 

های . آموزش(0202کوهفلد و همکاران، ) در آموزش و پرورش دانشگاه جان هاپکینز پیشنهاد شده است

ند. امورد مطالعه قرار گرفته است و بسیار اثربخش نشان داده،رو در رو در گروههای بسیار کوچک 

موزان آاین نوع آموزش تأثیر بسیار چشمگیری بر جلوگیری از افت یادگیری دانش(دوز )افزایش مقدار 

  دارد.

 .موزش دهند که بین زمان آمطالعات نشان می ،شد عنوانکه پیشتر همانطور  توجه به کاستی زمان آموزش

داده شان ( ن0213اغلب تحقیقات )کاتانیو و همکاران، ای مثبت وجود دارد. و پیشرفت تحصیلی رابطه

در معرض دیرآموزی قرار دارند. زیرا منابع اقتصادی  -آموزان مهاجر و نابرخوردار اجتماعیکه دانشاند

موزان آاندازد. این دسته از دانشکمتر برای آموزش، پیشرفت تحصیلی آنها را به خطر میمحدود و زمان 

برند. مدرسه نرفتن فرصتهای یادگیری را برای از افزایش زمان یادگیری بیش از همساالن خود سود می

                                                           
1 - Robert Slavin 
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تری درآمد و دارای مهارتهای کمتر آسیب بیشآموزان کمدهد اما دانشآموزان کاهش میهمه دانش

موزان به معنای کاستی زمان آموزش است و منجر به پیشرفت تحصیلی ضعیفتر، آبینند. غیبت دانشمی

زایش شود و افها و رفتارهای ضروری برای موفقیت آموزشی میگیری مهارتها، تواناییشکاف در شکل

اید اولویت ب وزانآمبنابراین پیگیری منظم غیبت و آموزش دانشاحتمال ترک تحصیل را بدنبال دارد. 

 . (0202)بونال و گونزالز، نخستین باشد

 تهای آموزانی که فرصدانش ،بر اساس مطالعات دبستانی و ابتدایی.آموزان پیشتوجه ویژه به دانش

نطور دیگر های الزم و همیبه سبب عدم دسترسی به فناوری کننداجتماعی ضعیفی را تجربه می-اقتصادی

زان آمودهند که دانشمطالعات نشان میدهند. نشان می یادگیری بیشتری را، افت های آموزشیکمک

عامل فرصتهای با قتی وچنین وضعیتی ، کنندتجربه میدبستانی و ابتدایی بیشترین افت یادگیری را پیش

ن آموزش بنابرای .شودنیز می، این افت به مراتب بیشتر شوداجتماعی ضعیف ترکیب می-اقتصادی

-گروههای ضعیف اقتصادیدبستانی و ابتدایی با تمرکز جدی بر آموزان پیشحضوری برای دانش

ضمن آنکه در شرایط تعطیلی آموزش حضوری باید   .(0202)موریسون،  اجتماعی باید در اولویت باشد

آموزان مداخالت آموزشی با گروههای بسیار کوچکی از آنها برای خدمات دهی به این گروه از دانش

 قرار گیرد.  مد نظر روزساعت در  دست کم یک

 افت  به منظور هدف قرار دادن شکاف و افت یادگیری. 91-استفاده از رویکرد بهبود یادگیری کووید

ن در آموزانشدااز طرف دیگر، شود. یادگیری به احتمال زیاد موجب تکرار پایۀ تحصیلی میشدید 

ود. شموجب افزایش ترک تحصیل می یشرایط آموزانی نابرخوردار هستند و چنیندانش ،معرض خطر

( طراحی 0202)بانک جهانی،  19-رویکرد بهبود یادگیری کووید چنین شرایطی پاسخگویی بهبه منظور 

اشاره قرار  مورددر همین توصیه سیاستی  کهدار این رویکرد بر اساس برنامۀ یادگیری شتاب شده است.

( اجرا است. 2ریزی و )( برنامه0( سنجش )1طراحی گردیده است. این رویکرد شامل سه مرحلۀ ) ،گرفته

آموزان نیازمند حمایت و مرحلۀ اول شامل شناسایی معلمان آماده مشارکت در برنامه، شناسایی دانش

یرد. گتشدید شده در اثر تعطیلی آموزش حضوری را در بر میپشتیبانی، سنجش شکاف یادگیری ایجاد یا 

نیز شامل  2دار مبتنی بر سنجش مرحلۀ اول است. مرحلۀ شامل تدارک برنامۀ یادگیری شتابمرحلۀ دوم 

آموزان، معلمان و سایر نیروها در مورد زمانبندی و انتظارات، توزیع مواد رسانی به والدین، دانشاطالع
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 .آموزان و موارد دیگر استی آموزشها، دریافت بازخورد، سنجش پیشرفت دانشیادگیری، اجرا

 و ند راهنمای الزم در این زمینه را تدویننتوامی با همکاری مراکز مطالعاتی مربوط آموزش و پرورش

  در اختیار مناطق و مدارس قرار دهند. 

 استفاده از آموزش شتاب( دارAEبه عنوان پاسخی به کووید )-دار )بانک جهانی، آموزش شتاب .91

( یک برنامۀ منعطف و متناسب با سن است که در یک بازۀ  0213دار، ؛ کارگروه آموزش شتاب0202

سازی دسترسی به آموزش برای کودکان و نوجوانان فراهماین برنامه  فشود. هدزمانی سریع اجرا می

همینطور افرادی که از دست رفته یا آموزش آنها باال و خارج از مدرسه است. این برنامه نابرخوردار، سن

به سبب فقر دچار اختالل شده، گروههای حاشیه نشین، کودکان در کشورها و مناطق دستخوش بحران 

های ( تمهید شایستگیAEPدار )های آموزشی شتاب. هدف برنامهدهدهدف قرار میو جنگ را نیز 

با استفاده از رویکردهای تدریس و یادگیری اثربخش معادل و مورد تأیید در آموزش و پرورش پایه 

دار مبتنی بر روش آموزش شتابوزارت آموزش و پرورش  .متناسب با سطح رسش شناختی آنها است

تناسب های مسازی بستهتواند آمادهمی، گیردقرار میکه هم اکنون در بسیاری از کشورها مورد استفاده 

  رار دهد.در دستور کار قعنوان طرحی ملی برای بازماندگان از تحصیل به های مختلف تحصیلی را با دوره

 .یفیت شامل . این کدارندکیفیت تدریس تأکید مدارس بسیار موفق بر  تأکید بر کیفیت تدریس

استانداردهای باالی تدریس از طریق وضع انتظارات باال، پایش عملکرد، مناسب سازی تدریس و 

واهد قوی با دیگران است. ش معلمان آموزان و به اشتراک گذاری فعالیتهای برترپشتیبانی فراخور دانش

-پذیر اهمیت ویژهنابرخوردار و آسیبآموزان که معلمان خوب برای دانشدهند نشان می

ها ها، استعدادآموز چالشآموزان نگاهی انفرادی دارند زیرا هر دانش. مدارس موفق به دانشدارندای 

کنند که به بهترین وجه متناسب با دنبال میرا معلمان خوب راهبردهایی خود را دارد. و عالیق خاص 

آموزان مورد باشد و نه آنکه یک راهبرد از پیش موجود را برای همۀ دانشمیآموز نیازهای هر دانش

ی آموزش یا یادگیری افتراقالمللی، مسلط در آموزش و پرورش بیناستفاده قرار دهند. به این رویکرد 

شابه آموزان با نیازهای ممعلمان هم آموزشهای مشترکی برای دانش ،شود. بنابراینگفته می(متمایز شده)

 .بینندتدارک می آموزان دارای نیازهای یادگیری ویژهکنند و هم آموزشهایی را برای دانشارائه می

یری یادگبیشتر در آموزان دارای نیازهای از دانش مدارس خوب بهترین معلمان خود را برای پشتیبانی
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های شانهکنند، نمدارس بسیار موفق پیشرفت دانش آموزان را هر چند هفته بررسی میدهند. اختصاص می

شوند. مدارس دهند و به سرعت برای بهبود آن وارد عمل میعملکرد ضعیف را مورد پایش قرار می

شارپ ) دهند تا از اثربخشی آنها آگاه شوندخود را مورد پایش قرار می هایبسیار موفق همچنین پشتیبانی

 . (0215و همکاران، 

 آموزان دبیرستانی برای شکل گیری انواع مهارتهای علمی برای دانش های پروژه محورافزایش یادگیری

باید . این نوع یادگیری ناز رویکردهای مؤثر در شرایط بحران فعلی است و همینطور مدیریت یادگیری

، بلکه باید با هدف کسب مهارتهای مهم مورد استفاده قرار گیردآموزان سرگرم کردن دانشبه عنوان 

تواند یکی از روشهای مورد تأکید در مقاطع های پروژه محور میبنابراین یادگیری .اجرا شودتحصیلی 

  باالی تحصیلی باشند. 
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