


وانەکانم
وانەوتنــەوەی ئۆناڵیــن ئەرکێکــی گرانبــووە بــۆ زۆربەمــان، بــۆ قوتابییــان و دایــکان و باوکانیــش 
بەهەمــان شــێوە بــووە. زۆربەمــان بەپەرۆشــی خوێندنــی فەرمییەوەیــن و وانەوتنــەوەی نــاو پــۆل 

بــە هیــچ شــتێک ناگۆڕینــەوە. گوێــم لێتانــە کــە دەڵێــن ”زۆر ڕاســتە!“

ڕاپۆرتێکــم لەســەر تایبەمتەندییەکانــی پەروەردە دەخوێندەوە کە لەالیــەن لێژنەی نێودەوڵەتییەوە 
باڵوکرابــووەوە کــە لەالیــەن یونســکۆوە دامــەزراوە. وتــەی نــاو ڕاپۆرتەکــە زۆر ســەخت و ترســناک 
بــوو، کــە دەڵێــت: ”ناتوانیــن بگەڕێینــەوە بــۆ دۆخــی پێشــووی جیهــان.“ مێشــکم بــە ئاســانی ئــەم 
ڕاســتییەی قبوڵکــرد بــەاڵم دڵــم نــا. بــە کورتــی، بڕیارمــدا ئــەم ڕاســتییە بەکاربهێنــم تــا پســپۆڕیم 
بەرەوپێــش ببــەم و خــۆم لەگــەڵ جیهانــدا بگونجێنــم کــە بــەردەوام دەگۆڕێــت لەجێــی ئــەوەی 

نیگەرانــی داهاتــوو بــم.

ــەی کاریگــەر  ــدا وان ــە خوێندنــی ئۆنالین ــن ل ــەدا نیشــانتانی بدەی ــارە کورت ــەم وت ــن ل هــەوڵ دەدەی
ــن؟ ــی وەربگری ــی 40 خولەک ــی ئۆنالین ــە وانەیەک ــوود ل ــن س ــۆن زۆرتری ــی، چ ــە کورت ــە. ب چۆن
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ئامادەبوون/خــۆ گەرمکــردن: وەک خوێندنــی ئاســایی، وەرگرتنــی 
لیســتی ئامادەبــووان یەکێکــە لــە ڕۆتینەکانــی خوێندنــی ئۆنالیــن. 

لــەو کاتــەدا دەتوانیــت ئــەم چاالکییانــە ئەنجــام بدەیــت.

- پرسیاری ڕۆژ یان پرسیاری سەرسوڕهێنەر
- وتـــاری قـــوتـــابـــی لـــەســـەر بـابـەتــێــک. )پێویستە پـێـشـتـر ئـــەمـــە 

ڕێکبخەیت(
- کورتە ڤیدیۆی زانیاری بەخش.

- داواکردن لە قوتابییان تاکو کتێب و تێنووسەکانیان ئامادەبکەن.

3 خولەک

پــێــداچــوونــەوە: بـــێـــگـــومـــان بەبیرهێنانــەوەی 
قــوتــابــیــــان لـــــە خـــاڵـــــە ســـەرەکییەکانــــــی وانەی 
پـــێـــشـــوو بـــیـــرۆکـــەیـــەکـــی بـــاشـــە. لــەوانــەیــە 
وا بــخــوازێــت بیرهێنانەوەکە لــەڕێـگـەی چاالکیی 

جیــاوازەوە ئەنجــام بدەیــت وەک:

- بــە پەڕاندنــی وشــەیەک خاڵــە ســەرەکییەکانی 
ــەکان  ــە قوتابیی بابەتەکــە نیشــان بدەیــت و داوا ل

بکەیــت تــەواوی بکــەن.
- داوا لـــــە کـــۆمـــەڵـــێــــــک قــوتــابــی بکەیت خــاڵــە 
سەرەکییەکان پـــێـــشـــکـــــەش بــکــەن. )پێویستە 

پێشــر ئەمــە ڕێکبخەیــت(
- لــەڕێــگــــەی بەرنامەیەکەوە خــاڵــە سەرەکییەکان 
بــە شـــێـــوازی پــرســیــار بهێنەرەوە. )دڵنیاببەرەوە 

کــە ئــاگات لــە کاتــە(

5 خولەک
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بابەتــی نــوێ پێشــکەش بکــە: دەکرێــت بابەتــی نــوێ بێــت یــان تەواوکــەری هەمــان بابــەت بێــت. 
لــە هــەردوو حاڵەتەکــەدا، بــە شــێوەیەکی ڕاســتەوخۆ وانــە دەوترێتــەوە. پێشکەشــکردنی خاڵــە 
ســەرەکییەکان بــە ڕێــگای جۆراوجــۆر دەبێتــە هــۆی هاندانــی قوتابییــان. لــەم بەشــەدا پشــت بــەم 

شــێوازانە ببەســتە:

- قسەبکە و نیشان بدە. تا دەتوانیت بە نیشاندان وانەکانت پێشکەش بکە.
- ڤیدیۆکە بهێنەرە پێشەوە و دواوە تاکو قوتابییان خەیاڵیان نەڕوات.

- ئاستی دەنگت بگۆڕە.
- پرسیاری کەسی بکە وەک ”جۆ، وا نییە؟“ / ”ئەحمەد وا هەست ناکەیت؟“

- زانستخوازیی قوتابییان بجوڵێنە:
-  ”ئەمڕۆ باسی بابەتێکی زۆر گرنگ/سەرنجڕاکێش دەکەم.“

-  ”دوو زانیاری هەیە. کێ دەتوانێت پاش من بۆ پۆلەکەی باس بکات.“
-  ”لە پێشکەشکردنەکەمدا دوو پرسیار دەکەم کە دوو منرەیان لەسەرە.“

- بوەســتە و داوا لــە قوتابییــان بکــە کــە دووبــارەی بکەنــەوە، پرســیار بکــە، وشــەکان ســپێڵ بکە، یان 
شــتێکیان پــێ بنووســەرەوە. چــاوەڕێ بکــە، کات ڕێگــە بــە قوتابییــەکان دەدات تاکــو لــە زانیارییــەکان 
تێبگــەن، بــە زانیارییەکانــدا بچنــەوە و بیــر لــە وەاڵمەکانیــان بکەنــەوە. قســەکردنی بەردەوامــی 

مامۆســتا بــە شــێوەیەکی نەرێنــی کار لــە پــۆل دەکات و وادەکات وانەوتنەوەکــە بێزارکــەر بێــت.
ئێمە دڵنیاین تۆ بیرۆکەی باشرت دەبێت کە بۆ وانەکەت گونجاون.

لەســەر  ڕســتەکانت  پێشــر  بکەیــت.  ئامــادە  تەختەکــەت  وانەکــە  پێــش  بــدە  هــەوڵ  تێبینــی: 
بکــە. ئامــادە  ئەلیکرۆنــی  تەختەیەکــی  یــان  ۆرد  فایلێکــی 

10 خولەک
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پێکــەوە کارکردن/چاالکــی کــرداری: شــیکارکردنی ڕاهێنــان، نووســینی تێبینــی لەســەر تێنووس، 
خوێندنــەوەی بابەتێــک بەشــێکن لــەو کارانــەی کــە دەبێــت ئەنجــام بدرێــن. ئەمانە هەندێــک بیرۆکەن 

کــە وادەکــەن بەشــداریکردن زیــاد ببێت:
- بەکارهێنانــی ژووری دەرەکــی بــۆ ئەنجامدانــی چاالکیــی بەکۆمــەڵ و دووانــی بــۆ پۆلــی دوو و 
ســەروتر. زۆر ئەنجامدانــی ئەمــە لەوانەیــە هەندێــک کێشــە دروســت بــکات. بۆیــە دڵنیــا ببــەرەوە بــە 

تێبینــی کــردن و دانانــی کات سەرپەرشــتیی چاالکییەکــە بکەیــت.
- کاتــی بێدەنــگ: 5 خولــەک بــە قوتابییــان ببەخشــە تــا ڕاهێنانێــک شــیکار بکــەن یــان بابەتێــک 
ــان  ــا یارمەتیــی قوتابیی ــی ٤ و ســەروتر )chatbox( بەکاربهێنیــت ت ــۆ پۆل ــەوە. دەتوانیــت ب بخوێنن

بدەیــت لــەو کاتــەدا کــە ئەرکەکانیــان ئەنجــام دەدەن.
- هەرکاتێــک پێویســتی کــرد لــە ڕێگــەی ڕســتە و وێنــەوە لەگــەڵ قوتابییەکانــدا پێداچوونــەوە بــە 

بەشــە گرنگەکانــدا بکــە.
پێشــوەختە  دەتوانیــت  بدەیــت؟  ئەنجامــی  ئۆنالینــدا  وانــەی  لــە  دەکرێــت  ئایــا  بینیــن:  ڕۆڵ   -
کۆمەڵێــک قوتابــی بــۆ هــەر وانەیــەک ئامادەبکەیــت و قوتابییــان دەتوانــن ڕۆڵ ببینــن. دەتوانیــت 

داوا لــە قوتابییــان بکەیــت تــا پۆشــاکی تایبــەت بپۆشــن.

15 خولەک
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هەڵســـەنگاندن: وا هەســـت دەکەیـــت کـــە باشـــرین وانـــەت پێشـــکەش کـــردووە. زۆر باشـــە. بـــە 
ـــە ســـەرەکییەکان  هەڵســـەنگاندنی قوتابییەکانـــت خـــۆت هەڵبســـەنگێنە. تیشـــک بخـــەرە ســـەر خاڵ

ـــۆ دەتەوێـــت. ـــان بەدەســـتهێناوە کـــە ت ـــا قوتابییەکانـــت ئەوەی ـــە ئای )ئەنجامـــەکان( و بزان
ـــان هـــەر پالتفۆرمێكـــی دیکـــە  ـــەکان: پرســـیار و وەاڵم )Quizzes(، کاهـــووت )Kahoot( ی - بەرنام
کـــە هەڵســـەنگاندنەکەت بـــکات بـــە یـــاری. )هـــەوڵ بـــدە هەمـــوو ڕۆژێـــک بـــەکاری نەهێنیـــت چونکـــە 

لەوانەیـــە قوتابییـــەکان لێـــی بێـــزار بـــن(
- گفتوگـــۆی نـــاو پـــۆل دەکرێـــت ڕێگایەکـــی دیکـــە بێـــت بـــۆ زانینـــی ئاســـتی تێگەشـــتنی گشـــتیی 

قوتابییـــەکان.
- خـــۆ هەڵســـەنگاندن: دەتوانیـــت جـــۆری جیـــاوازی ڕێکخـــەر بـــۆ ئـــەم مەبەســـتە بەکاربهێنیـــت. لـــە 
ـــکات و  ـــەڕ ب ـــە کاتـــی خـــۆی تێپ ـــەو ئەرکـــەی کـــە دەیســـپێریت نابێـــت ل ـــاوازە. ئ ـــەوە جی فێربوونـــی ماڵ

دەبێـــت لـــە مـــاوەی وانەکـــەدا تەواوبکرێـــت.

5 خولەک
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فێربوونــی ماڵــەوە: ئەرکــی ماڵــەوەی بەســوود کــە دەبێتــە هــۆی فێربوونــی قوتابییــان پێــی 
دەوترێــت فێربوونــی ماڵــەوە. لــەم بەشــەی وانــە ئۆنالینەکەتــدا دەتوانیــت ئەرکــی ماڵەوەیــان 
پــێ بســپێریت، بــە پێدانــی رێنامیــی ڕوونــەوە کــە ئەنجــام و ئامانجــی ئەرکەکــە شــی بکاتــەوە. 
لەگــەڵ ئەوەشــدا، پێدانــەوەی فیدبــاک )کاردانــەوە( بەشــێکی پێویســتی فێربوونــی ماڵــەوە. بــە 
ــێ  ــت وایــە بەب ــی چوکلێ ــەک کێک ــاک وەک پارچەی ــێ فیدب ــەوە بەب ــە، ئەرکــی ماڵ ــێوازێکی دیک ش

چوکلێــت.

ئاســتەنگییەکە لــە ڕاســتکردنەوە و پێدانــی فیدباکدایــە. لەوانەیــە بتەوێــت کــە دوو هەفتــە جارێــک 
یــان مانگــی جارێــک تێنــووس یــان کتێبــی قوتابییــان وەربگریــت. هەروەهــا لەوانەیــە بتەوێــت 

لەســەر ئــەم بابەتــە ڕاوبۆچــوون وەربگریــت.

2 خولەک
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تـێـبـیـنـی
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