


خوێندنی ئۆناڵینی کاریگەر

”وانەوتنەوەی ئۆناڵین هەر وانەوتنەوەیە“

ئـــەم ئـــەم کورتـــە دۆکیومێنتـــە بـــۆ ڕێبەریـــی مۆدێلـــی خوێندنـــی ئۆناڵینـــی ســـتێرلینگ ئامادەکـــراوە 
بـــە مەبەســـتی بەرزکردنـــەوەی ئاســـتی خوێندنـــی ئۆناڵیـــن کـــە پێشـــبینی دەکرێـــت لـــە خوێندنـــی 

ئەکادیمیـــی ئەمســـاڵدا بەردەوامبێـــت.

ئۆناڵیـــن  خوێندنـــی  کـــە  تێبگـــەن  لـــەوە  ڕوونـــی  بـــە  قوتابییـــان  و  مامۆســـتایان  گرنگـــە  زۆر 
چارەســـەرێکی کاتـــی نییـــە و ئەمســـاڵ بـــەردەوام دەبێـــت، و بـــەم هۆیـــەوە پێویســـتە هـــەردووال 

هـــەوڵ بـــدەن بـــە شـــێوەیەکی کارا لـــە خوێندنـــی ئۆناڵینـــدا بەشـــداربن.

ئــەم شــەش بەشــەی خــوارەوە هەندێــک بیرۆکــەن ســەبارەت بــەوەی چــۆن کارامەیــی خوێندنی 
ئۆناڵیــن زیــاد بکرێت.
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کەشی ناو پۆل 1
وانەوتنــەوەی ئۆناڵیــن تەنهــا وانەوتنــەوە نییــە لــە ڕێگــەی ڕومنایەکــەوە. جیاوازیــی ســەرەکی لــە 
وانەوتنــەوەی ئۆناڵینــدا ئەوەیــە کــە وا باشــرە مامۆســتا لــە کەشــی پۆلــدا وانــە بڵێتەوە. پڕۆســەی 
فێربــوون وا کاریگەریــی زیاتــرە کــە مامۆســتاکە ببیرنێــت لــەو کاتــەدا کــە لەســەر تەختــەی زیــرەک 
وانــە دەڵێتــەوە، و قوتابییەکانیــش بتوانــن مامۆســتا و بابەتەکانــی ســەر تەختــە زیرەکــە ببینــن. بــۆ 
منونــە، کارێکــی باشــە بــە تایبــەت لــە قوتابخانــە ســەرەتاییەکاندا کــە خشــتە و نەخشــەی دیکــە لــە 

نزیکــی تەختەکــە ببیرنێــن بــۆ هاندانــی قوتابییــان.
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مامۆستا 2
وانـــە  مـــاوەی  لـــە  گرنگـــە  زۆر  فێربـــن  قوتابییـــان  ئـــەوەی  بـــۆ 
ـــەی ڕاســـتەوخۆ  ـــن. وان ـــەکان زۆر چـــاالک ب ڕاســـتەوخۆکاندا قوتابیی
ــە  ــا لـ ــێت تـ ــتایان دەبەخشـ ــە مامۆسـ ــگ بـ ــێکی گرنـ ــەل و کەشـ هـ
ـــوون  ـــان بکۆڵنـــەوە و پڕۆســـەی فێرب ئاســـتی تێگەشـــتنی قوتابی
هەڵبســـەنگێنن، و بـــۆ قوتابییـــان -کـــە بـــە گشـــتی وەرگـــری نـــا 
بیرۆکەکانیـــان  بۆئـــەوەی  تۆمارکـــراودا-  وانـــەی  لـــە  ڕاســـتەخۆن 
ـــدا  ـــە پڕۆســـەی فێربوون ـــە شـــێوەیەکی ڕاســـتەوخۆ ل ـــڕن و ب دەربب
ــتا  ــەرەکیی مامۆسـ ــەوە، ڕۆڵـــی سـ ــەم هۆیـ ــەن. بـ ــداری بکـ بەشـ
ـــا  ئەوەیـــە کـــە وانـــەی ڕاســـتەخۆی دووالیەنانـــە پێشـــکەش بـــکات ت

قوتابییـــان بەشـــداربن.

پالندانان
لەکاتێکـــدا پـــان دانـــان بـــۆ وانـــە لـــە کاتـــی 
هەمیشـــەییە،  داواکارییەکـــی  ئاســـاییدا 
داواکارییـــە  ئـــەم  ئۆناینـــدا  خوێندنـــی  لـــە 
ــی  ـــە ئامانجـ ــەر ک ــی کاریگـ ــرە. پانـ زۆر گرنگـ
ســـەرکـــەوتـــنــــــە بـــەســــــەر ناڕەحەتییەکانـــی 
زیادکردنـــی  لەگـــەڵ  ئۆناینـــدا  خوێندنـــی 
تەنهـــا  نـــەک  قوتابییـــان  بەشـــداریکردنی 
دەبێتـــە هـــۆی کەمکردنـــەوەی فشـــار لەســـەر 
دەدات  هـــان  قوتابییـــان  بەڵکـــو  مامۆســـتا 

لـــە وانـــەی ئۆناینـــدا بەشـــداربن. زیاتـــر 

خاڵێکـــی گرنـــگ لـــە پـــالن دانـــان بـــۆ وانـــەی ئۆنالیـــن ڕێکخســـتنی وانەیـــە بـــە شـــێوەیەک 
کـــە هەمـــوو ٥ یـــان بەالیەنـــی زۆرەوە 8 خولەکێـــک مامۆســـتا وانـــە بوەســـتێنێت و داوای 
بـــە  وەربگرێـــت،  بیروڕایـــان  جیـــاوازدا،  چاالکـــی  لـــە  بـــکات  قوتابییـــان  لـــە  بەشـــداریکردن 
ناوهێنانیـــان پرســـیاریان لـــێ بـــکات، داوایـــان لـــێ بـــکات کورتـــەی وانەکـــە بـــاس بکـــەن یـــان 

وانەکـــە بڵێنـــەوە، هتـــد...
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وانەوتنەوەی ڕوومنا VS وانەوتنەوەی ئۆنالین

ڕۆتینی بەیانیان

دەرکەوتن لە کامێرادا

بــە کورتــی، پێویســتە ســنوری تواناکامنــان تێبپەڕێنیــن تــا بــە شــێوەیەکی ڕاســتەوخۆ لــە 
کەشــێکی هاوتــای نــاو پۆلــدا وانــەی ئۆنالیــن بڵێینــەوە.

ڕۆتینــی بەیانیــان وادەکات مامۆســتا وەک سەرمەشــقێک لــە قوتابییــان نزیکــر ببێتــەوە نــەک 
تەنهــا کەســێک کــە وانــە دەڵێتــەوە و پێداچوونــەوە بــە ئەرکــی ماڵــەوەدا دەکات.

ڕاســتەوخۆ  مامۆســتا  باشــرە  وا  ببێــت،  زیــاد  ئۆناینــدا  وانــەی  لــە  بەشــداربوون  ئــەوەی  بــۆ 
لەبــەردەم تەختەکــەدا هاوتــای کەشــی نــاو پــۆل وانــە بڵێتــەوە وەک ئــەوەی لەســەرەوە بــاس کــرا. 
کاتێــک مامۆســتا لەڕێــی کۆمپیوتــەرەوە تەنهــا بــە )screen sharing( وانــە دەڵێتــەوە، ڕێگــە لــە 
باشــداربوونی مامۆســتا و قوتابــی دەگرێــت، و وادەکات قوتابییــان لــە داهاتــوودا ئامادەنەبــن.

هەرچەنـــدە کـــە زیاتـــر بـــۆ پۆلـــە ســـەرەتاییەکان بەکاردێـــت، بـــەاڵم ڕۆتینـــی بەیانیـــان بـــۆ پۆلـــە 
ــردن بەکاردێـــت. ــۆ گەرمکـ ــۆ خـ ــدا بـ ــاو پۆلـ ــایی بـ ــەی ئاسـ ــە وانـ ــە لـ ناوەندییەکانیـــش بەســـوودە کـ

هەندێـــک چاالکـــی و ڕۆتیـــن کەشـــێکی ســـەرنجڕاکێش دروســـت دەکـــەن وەک ســـاڵوکردن لـــە 
قوتابییـــەکان، پرســـیارکردن دەربـــارەی ژیانـــی ڕۆژانەیـــان، کورتـــە ڤیدیۆیەکـــی پێشـــەکی، گۆرانیـــی 
بەیانیـــان، پێداچوونـــەوە بـــە ئەرکـــی ماڵـــەوەدا، خشـــتە و نەخشـــە، ســـوپرایزی ڕۆژی لەدایکبـــوون، 

پرســـیاری ڕۆژ و پرســـیار لەســـەر خـــەاڵت و هەندێـــک ڕاهێنانـــی جەســـتەیی لـــە وانـــەی بەیانیـــدا.

کاتێـــک مامۆســـتا ڕێگـــە نـــادات ڤیدیۆکـــەی الی قوتابییـــان دەربکەوێـــت، جیاوازیـــی لەگـــەڵ ئـــەوە 
نییـــە لـــە ڕادیـــۆ گـــوێ لـــە یارییەکـــی تۆپـــی پـــێ بگریـــت لەجێـــی ئـــەوەی لەڕێـــگای تەلەفیزیۆنـــەوە 
تـــا  لـــە مامۆســـتایان دەکەیـــن  تەماشـــای بکەیـــت. هـــەر بۆیـــە، داواکارییەکـــی نیمچـــە ناچـــاری 

ــەون. ــەوە دەربکـ ــای قوتابییانـ ــە ڕوومنـ ــەوەی لـ ــۆ ئـ ــەن بـ ــان کار پێبکـ کامێراکانیـ

ــار  ــەکەدا نەمێنێتـــەوە و هەندێـــک جـ ــۆ بۆکسـ ــە ڤیدیـ ــا لـ ــتا تەنهـ وا باشـــر و بەســـوودترە مامۆسـ
)screen sharing( بکوژێنێتـــەوە و لـــە تـــەواوی ڕوومناکـــەوە دەربکەوێـــت. مامۆســـتا دەتوانێـــت 
هەندێـــک جـــار هەڵبســـێت و گۆشـــەی کامێراکـــە بجوڵێنێـــت تـــا ســـەرنجی قوتابییـــان ڕابکێشـــێت.
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وا پێشـــنیار دەکرێـــت کـــە چاالکیـــی ئەرکـــی ماڵـــەوە لەســـەر کتێـــب و تێنـــووس بـــۆ قوتابییـــان 
بکرێـــت کـــە لـــە خوێندنـــی ئۆناینـــدا زۆربـــەی کاتەکەیـــان لەســـەر ڕوومنـــا بەســـەردەبەن.

جگـــە لـــەوەش، کاتێـــک ئەرکـــی ماڵـــەوە تەنهـــا بـــە مەبەســـتی تەواوکردنـــی هەمـــوو بەشـــەکانی 
کتێبەکـــە دەدرێـــت دەبێتـــە هـــۆی بێـــزاری و ماندویـــی قوتابییـــان و فشـــار لەســـەر دایـــکان و 
بـــاوکان دروســـت دەکات. ئەمـــە وادەکات کـــە وادەربکەوێـــت ئـــەم کێشـــانە بەهـــۆی خوێندنـــی 

ئۆناینـــەوەن.

سادەیی

ئەرک – فێربوونی ماڵەوە

رسوشـــتی فێرکـــردن وایـــە کـــە مامۆســـتا لـــە وانەوتنـــەوەدا خـــۆی لـــە ڕســـتەی ئاڵـــۆز بـــەدوور 
بگرێـــت. ئـــەم خاڵـــە بـــە تایبـــەت لـــە خوێندنـــی ئۆناینـــدا گرنگـــە. بۆیـــە، ئەگـــەر وانـــەکان هەنـــگاو 
ـــوون  ـــۆ فێرب ـــە ب ـــر ڕێگ ـــت بگەیەندرێـــن ئاســـانرە و زیات ـــادە و پوخ ـــێوازێکی س ـــە ش ـــگاو و ب ـــە هەن ب

خـــۆش دەکات.

وانەی سادە و ڕوون تێگەشتنی قوتابییان و ئەرکی مامۆستایان ئاسان دەکات.

لەبەر ئەم هۆکارە،

پێویســـتە ئەرکـــی ماڵـــەوە لەســـەر ئـــەو بابەتانـــە بێـــت کـــە لـــە پۆلـــدا وتراونەتـــەوە و دەبێـــت 
پێویســـت بـــە دایـــکان و بـــاوکان نـــەکات.

دەبێت ئەرکی ماڵەوە بە بڕێکی گونجاو بێت بەتایبەت لە پۆلە سەرەتاییەکاندا.

ـــدا کـــە پێشـــوەخت  پشـــکنین و پێداچوونـــەوە بـــە ئەرکـــی ماڵـــەوەدا لـــە چاوپێکەوتنـــی )zoom(ـ
ـــە وانەبێژێکـــی ســـەرکەوتوو. کاتەکـــەی ڕێکخـــراوە مامۆســـتا دەکات ب
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پێشبینییەکانی وانەی ئۆنالین

)Flexibility( گونجاوی

یەک جاری دیکە

دەربڕینــی پێشــبینییەکان بــە ڕوونــی و کۆدەنگــی لەگــەڵ ئــەو مامۆســتایانەی دیکــە کــە 
ــدا  ــە خوێندنــی ئۆنالین ــە کــە ل ــە قوتابــی دەڵێنــەوە ڕێگایەکــی دیکەی ــە هەمــان کۆمەڵ ــە ب وان

وانەوتنــەوەی ئاســان دەکات.

یــەک پشــکنینی کۆتایــی نــەک تەنهــا وادەکات کاتــی وانەکــە نــەڕوات، بەڵکــو مامۆســتاکە لــە 
ســەرەنجامی چاوەڕواننەکــراو دەپارێزێــت.

ــاکانی  ــبینی و یاسـ ــە پێشـ ــتە بـ ــەڕوو، پێویسـ ــەوەی ڕووبـ ــی وانەوتنـ ــا و ڕۆتینـ ــێوەی یاسـ هاوشـ
لـــە  وانـــەی ئۆناینـــدا بچینـــەوە و خوێندنەوەیـــان بـــۆ بکەینـــەوە، پێویســـتە ئـــەم پێشـــبینییانە 

ســـەرەتای ســـاڵی ئەکادیمییـــەوە بـــەردەوام دووبـــارە بکرێنـــەوە، تـــا بەتـــەواوی دەچەســـپێن.

ــردن و  ــدی قبوڵکـ ــت. یەکـ ــردن ناگەیەنێـ ــراپ ڕەفتارکـ ــان و خـ ــە بەکارهێنـ ــە هەڵـ ــای بـ ــاوی مانـ گونجـ
ــە. ــاوکان زۆر گرنگـ ــکان و بـ ــان و دایـ ــتایان و قوتابییـ ــۆ مامۆسـ ــەدا بـ ــە قورسـ ــەم کاتـ ــدان لـ یارمەتیـ

بەبـــێ پێشـــێلکردنی ئـــەو یاســـا بنچینەییانـــەی کـــە دامـــان مەزرانـــدوون، زۆر گرنگـــە لـــە وادەی 
تەواوکردنـــی ئەرکـــی ماڵـــەوەدا و تەنانـــەت لـــە وانـــەکان و ئاســـتی گرانیـــی تاقیکردنەوەکانـــدا 
گونجانـــدن بکرێـــت بەتایبـــەت لـــەو بوارانـــەدا کـــە خوێندنـــی ئۆنایـــن نوێیـــە. ئـــەم ڕەفتارانـــە لـــە 

مـــاوەی درێژخایەنـــدا زۆر خزمـــەت بـــە ئاســـتی خوێندنـــی ئۆنایـــن دەکـــەن.

ــادە  ــەکان ئامـ ــکنێت و بابەتـ ــتەکان بپشـ ــا شـ ــت تـ ــادە دەبێـ ــر ئامـ ــەک زووتـ ــتا ٥ خولـ ــک مامۆسـ کاتێـ
بـــکات و چاوەڕێـــی قوتابییـــان بـــکات کاتێکـــی زۆر دەگەڕێنێتـــەوە و هەســـتی وانەیەکـــی بـــاش 
ئامادەکـــراو الی قوتابییـــان و دایـــکان و بـــاوکان دروســـت دەکات. بـــەم جـــۆرە پێویســـت نـــاکات 
بەرنامـــە  و  وانەوتنـــەوە  بابەتـــی  و  بـــەدوای دۆکیومێنـــت  بەگـــەڕان  وانـــەدا مامۆســـتا  لەکاتـــی 

تەواوکارییەکانـــدا کات بەفیـــڕۆ بـــدات.
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دایکان و باوکان 3
بـــە هەمـــان شـــێوەی وانـــەی ڕووبـــەڕوو بەبـــێ پشـــتگیریی دایـــک و بـــاوک ئاســـتەمە کـــە قوتابییـــان 

ســـەرکەوتوو بـــن و ســـوودی تـــەواو لـــە خوێندنـــی ئۆنایـــن وەربگـــرن.

پـــێ  پێشـــبینییەکانیان  بـــاوکان  و  دایـــکان  چاوپێکەوتنـــەوە  و  ســـیمینار  لەڕێـــی  پێویســـتە 
تێبگـــەن. ئەرکەکانیـــان  لـــە  تـــا  بدرێـــت  یارمەتییـــان  و  ڕابگەیەندرێـــت 

- دابینکردنی ئینتەرنێتی خێرا بۆ قوتابی
- دابینکردنی کەشێکی بێدەنگ و ئاسودە بۆ کۆششکردن

- دابینکردنی ئامێری گونجاو: تابلێت یان کۆمپیوتەر

ئەمانە هەندێک ئەرکی بنچینەیی دایک و باوکن.

بەڕێوەبردن 4
بێگومـــان بەڕێوبەرایەتیـــی قوتابخانـــە ڕۆڵێکـــی گرنگـــی هەیـــە لـــە خوێندنـــی ئۆناینـــدا. پێویســـتە 
بەڕێوبەرایەتیـــی قوتابخانـــە پـــان و پەیـــڕەو دابنێـــت بـــۆ هەڵســـەنگاندن و زیادکردنـــی کاریگەریـــی 

وانەوتنـــەوەی ئۆنایـــن بـــە گەڕانـــەوە بـــۆ ئـــەو ڕێبەریـــی خوێندنـــی ئۆناینـــەی کـــە دابینکـــراوە.

ــە  ــن لـ ــی کوالێتیـ ــەرچاوەی دڵنیایـ ــن سـ ــتاوە دەدوێـ ــارەی مامۆسـ ــە لەبـ ــەرەوە کـ ــەی سـ ــەو خااڵنـ ئـ
خوێندنـــی ئۆناینـــدا.

لەگـــەڵ ئەوەشـــدا، ئەمانـــە هەندێـــک خاڵـــن کـــە بەڕێوبەرانـــی قوتابخانـــە دڵنیایـــی لـــێ دەکەنـــەوە و 
تیایـــدا یارمەتیـــی مامۆســـتایان دەدەن:

بڕوامـــان وایـــە بەڕێوبـــەران بەپێـــی بـــارودۆخ و بودجەیـــان هەوڵـــی تـــەواوی خۆیـــان دەدەن. هەروەها، 
ــە پێـــش  ــتافی تەکنیکـــی هەمیشـ ــە سـ ــەوە کـ ــەوە دڵنیاببنـ ــە لـ ــتە بەڕێوبەرانـــی قوتابخانـ پێویسـ
وانـــەکان پشـــکنین ئەنجـــام دەدەن تـــا مامۆســـتایان لەکاتـــی وانـــەدا توشـــی کێشـــە نەبـــن بەهـــۆی 

هەڵـــەی تەکنیکییـــەوە.

کێشەی تەکنیکی
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قوتابی 5
بێگومـــان خوێندنـــی ئۆنایـــن کاتێـــک کاریگەریـــی دەبێـــت کـــە قوتابییانیـــش بەرپرســـیارێتییەکانیان 

جێبەجـــی بکـــەن.

ـــە ئۆناینـــەکان بـــن. پێویســـتە  ـــان تابلێـــت ئامـــادەی وان ـــەر ی پێویســـتە قوتابییـــان لەســـەر کۆمپیوت
ــان  ــەی لـــێ بگیرێـــت. بێگومـ ــل ڕێگـ ــەر مۆبایـ ــن لەسـ ــەی ئۆنایـ ــا دەتوانرێـــت ئامادەبوونـــی وانـ تـ

ئەمـــە هۆکارێکـــی گرنگـــی ســـەرکەوتنە لـــە خوێندنـــی ئۆناینـــدا.

پێویســـتە مامۆســـتایان بـــەردەوام قوتابییـــان بیربهێننـــەوە کـــە دەبێـــت کامێراکانیـــان کار پێبکـــەن تـــا 
دەبێـــت بـــە خـــوو تیایانـــدا. هەندێـــک شـــار کـــە ئینتەرنێتـــی ســـنوورداریان هەیـــە دەکرێـــت ئـــەم خاڵـــە 
جێبەجـــێ نەکـــەن. بەهەرحـــاڵ ئەمـــە پـــاش ئـــەوە جێبەجـــێ دەکرێـــت کـــە تێســـتی خێرایـــی ئینتەرنێـــت 

ئەنجـــام بدرێـــت و لەالیـــەن بەرپرســـانی قوتابخانـــەوە پەســـەند بکرێـــت.

هۆڵـــە  و  پـــۆل  کـــە  پێویســـتە  دەڵێنـــەوە،  وانـــە  پۆلـــدا  ژینگـــەی  لـــە  مامۆســـتایانەی  ئـــەو  بـــۆ 
پەیوەندیـــدارەکان پـــاک بکرێنـــەوە بـــۆ دابینکردنـــی کەشـــێکی ســـەالمەت و تەندروســـت. هەروەهـــا 
وێنـــەی ئـــاگاداری کـــە ئامـــاژە بـــە ڕێـــکارە ســـەالمەتی و تەندروســـتییەکان دەکـــەن ســـوودیان دەبێـــت 
لـــە بەرزکردنـــەوەی ئاگاییـــدا. کەشـــێکی ســـەالمەت و تەندروســـت زیاتـــر مامۆســـتایان هـــان دەدات.

پێویستە لەسەر قوتابخانەکان بەم شێوەیە ڕێکار و پەیڕەو دابنێن.

فێربوون لەسەر کۆمپیوتەر

کارپێکردنی کامێرا

سەالمەتی و پاکوخاوێنی
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جـــۆرە کەشـــێک الی قوتابییـــان  ئۆناینـــدا  وانـــەی  لەکاتـــی  تێنـــووس  و  کتێـــب  ئامادەکردنـــی 
دروســـت دەکات کـــە هەســـت بکـــەن لـــە پۆلـــدان. کاتێـــک لەکاتـــی وانەکانـــدا مامۆســـتا داوای 
ــە وانەکـــەدا. ــەت لـ ـــتکردنی جدییـ ــۆی دروس ــە هـ ــووس دەکات دەبێتـ ئامادەکردنـــی کتێـــب و تێنـ

دەتوانیـــت ئەمـــە بەکاربهێنیـــت بـــۆ دروســـتکردنی کەشـــی نـــاو پـــۆل بـــە ئەنجامدانـــی ئەرکـــی بـــە 
کۆمـــەڵ لەگـــەڵ قوتابییـــان و هەروەهـــا کورتکردنـــەوەی خاڵـــە ســـەرەکییەکانی وانـــەکان.

Edpuzzle ڕێگــە بــە مامۆســتایان دەدات بــە ئاســانی وانــەی ڤیدیۆیــی بۆ قوتابییان دروســتبکەن 
و لەگــەڵ LMS بەکاریــان بهێنــن. ئــەم وێبینــارە بــۆ یارمەتیدانــی مامۆســتایان ئامادەکــراوە  لەســەر 
وانــە  بەکارهێنانــی  و  ڤیدیۆیــی  وانــەی  دروســتکردنی   ،Edpuzzle بەکارهێنانــی  چۆنیەتیــی 

ڤیدیۆییــەکان لەگــەڵ وانــە تۆمارکراوەکانــی LMS. ئــەم وێبینــارە بــە زمانــی تورکییــە.

بۆ تەماشاکردنی وێبینارە فێرکارییەکە:

قەڵەم و کاغەز

تایبەمتەندیی تەختەی سپی لە بەرنامەی زووم

Edpuzzle

تەکنەلۆجیا 6
مامۆســـتایان دەتوانـــن بەرنامـــەی تەواوکاریـــی بەســـوودی بـــێ بەرامبـــەری ئۆنایـــن بەکاربهێنـــن 

بـــۆ زیادکردنـــی بەشـــداریی قوتابییـــان لـــە وانـــە ئۆناینەکانـــدا. ئەمانـــە چەنـــد منونەیەکـــن:

SCAN ME
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Quizizz ڕێگـــە بـــە مامۆســـتایان دەدات لـــە هەمـــوو بابەتێکـــدا پرســـیار لەســـەر شـــێوەی یـــاری 
بەکاربهێنـــن و هەروەهـــا لـــە پۆلـــدا و بـــە ئۆنایـــن یاریـــی شـــەتڕەنج ئەنجـــام بـــدەن. مامۆســـتایان 
دەتوانـــن پرســـیاری ئامادەکـــراو بەکاربهێنـــن یاخـــود هـــی خۆیـــان دروســـتبکەن بـــە مەبەســـتی 
پێداچوونـــەوە و هەڵســـەنگاندنی قوتابییـــان و مەبەســـتی دیکـــەش. ئـــەم وێبینـــارە بـــە مەبەســـتی 
یارمەتیدانـــی مامۆســـتایان ئامادەکـــراوە لەســـەر چۆنیەتیـــی دروســـتکردن و ئەنجامدانـــی پرســـیار 

و وەاڵم تـــا بەشـــداربوون لـــە وانـــەی ئۆناینـــدا زیاتـــر بـــکات.

بۆ تەماشاکردنی وێبینارە فێرکارییەکە:

Quizizz

Padlet کانڤاســێکی دیجیتاڵــە بــۆ دروســتکردنی پــڕۆژە کــە پــڕۆژە نــاردن و ئەنجامدانــی کاری 
بەکۆمــەڵ زۆر ئاســانە لەســەری. مامۆســتایان دەتوانــن پــڕۆژە دروســتبکەن و بــۆ قوتابییەکانیانــی 
بنێــرن و ئەوانیــش دەتوانــن کاری لەســەر بکــەن. قوتابییــان دەتوانــن لەرێــی ئــەو بەســتەرەوە 
ــتا دەدات  ــا ڕێگــە بــە مامۆس ــەن. هەروەه ــەر پڕۆژەکــە بک کــە مامۆســتا بۆیــان دەنێرێــت کار لەس
چاودێریــی کاری قوتابییــەکان بــکات لەســەر پڕۆژەکــە. ئــەم وێبینــارە بــە مەبەســتی یارمەتیدانــی 
مامۆســتایان ئامــادە کــراوە لەســەر چۆنیەتیــی بەکارهێنانــی Padlet لــە پڕۆســەی خوێندنــی دوور 

مــەودادا. وێبینارەکــە بــە زمانــی تورکییــە.

بۆ تەماشاکردنی وێبینارە فێرکارییەکە:

Padlet

SCAN ME

SCAN ME

11 خـوێـنـدنـــی ئــۆنـڵـایـنـی کـاریـگـەر




