آموزش آنالین
سالم بر دوستان عزیز ...
خووووووب ،در این مقاله می خوایم به موضوع جالب و پرطرفدار این روزها یعنی آموزش آنالین بپردازیم..
آموزش آنالین از جمله نتایج کاربردی و مفید پیشرفت سریع تکنولوژی معرفی می شه و بر اساس پژوهش های صورت گرفته در این
زمینه و آمار رو به رشد دانشجویانی که خواهان شرکت در چنین دوره های آموزشی هستند ،می توان این سبک از آموزش رو بعنوان
آینده سیستم آموزشی معرفی کرد .البته دالیل بسیاری برای تایید این ادعا مطرح شده که تمامی این دالیل بر اساس نتیجه مطالعات
صورت گرفته شده مطرح شدند.
به همین دلیل تصمیم گرفتیم در اینجا مجموعه ای از مهم ترین مزیت های این سبک از آموزش رو با شما در میان بگذاریم :

مزیت های آموزش آنالین :
 .1برنامه ها و دوره های متنوع
فارغ از اینکه شما در چه رشته ای تحصیل کرده باشید ،می تونید در هر دوره ای که مطلوب شماست بصورت آنالین شرکت
کنید.
 .2روش های مختلف برای برقراری ارتباط با استاد
از جمله ویژگی های مثبت آموزش آنالین روش های مختلف برای برقراری ارتباط با استاد است ،چون ارتباط و صحبت حضوری
همواره و برای همه افراد راحت نیست ،پس میشه از امکان ایمیل ،چت و مکالمه های تلفنی در آموزش آنالین بهره برد و
ارتباطمون با افراد رو به شکل دیگه ای پیش ببریم.
 .3تعامل بیشتر و توانایی تمرکز باالتر
دوستانی که آرام و یا حتی خجالتی هستند و برای برقرار ی ارتباط حضوری معموال دچار مشکل میشن ،می توانند بدون وجود
برخی نگرانی ها برای ارتباط حضوری ،تعامل و ارتباط بیشتری با اساتید و همکالسی های خودشون داشته باشند .عالوه بر این،
چون برخی فعالیت های موجود در کالس های حضوری دیگه مورد نیاز نیستن ،تمرکز دانشجویان برای آموزش هم افزایش پیدا
می کند.
 .4تغییر و انتخاب محیط پیرامون خود در راستا بهبود یادگیری
شما این شرایط رو دارید که با لباس راحتی در کالس شرکت کرده و در شرایط راحت تری مطالعه یا کار کنید .شما بدون اینکه
نیاز به ترک منزل یا محل کار برای شرکت در کالس و همینطور تحمل ترافیک می توانید در کنفرانس ها و همینطور آزمون
ها بصورت الکترونیکی شرکت کنید.

 .5رشد مهارت های فناورانه
شرکت در دوره های آنالین باعث توسعه مهارت های جدید دانشجویان در حوزه کامپیوتر میشه و دانشجویان در این دوره ها
بکارگیری برنامه ها و سیستم های مدیریتی  ،مثل ایجاد کردن و به اشتراک گذاشتن منابع مختلف ،بکارگیری منابع صوتی یا
تصویری و  ، ...رو هم یاد می گیرند.
 .6کاهش هزینه های جانبی
شرکت در دوره های آموزشی آنالین می تواند هزینه های عمومی و جانبی شما از قبیل هزینه رفت و آمد و هزینه آماده سازی
برخی لوازم جانبی برای شرکت در کالس حضوری رو کاهش بده؛ و نه تنها هزینه ها رو کاهش می ده ،بلکه با حذف رفت و آمد
به موسسات آموزشی ،از اتالف وقت شما عزیزان هم جلوگیری می کنه و شما می توانید در فضا راحت منزل در کالس شرکت
کنید.
 .7عدم ایجاد وقفه در حرفه شما
دوره های آنالین برای افرادی که مشغول به کار هستند و نمیخوان در کار آنها خللی وارد بشه ،بسیار مناسب است.
 .8امکان مشاهده کردن فیلم دوره به دفعات
حتی اگر ساعت  3صبح هم باشه ،اما باز شما به تمامی منابع دوره دسترسی دارید و می تونید برای رفع اشکاالتتون از آنها
استفاده کنید.

برخی از دوستان فکر می کنن فضا حاکم بر دوره های آنالین با دوره های حضوری متفاوت است ،اما اصال اینطور نیست
و بوسیله نرم افزار هایی که برای برگزاری دوره مورد استفاده قرار میگیره ،اساتید براحتی به سیستم های تمامی شما
عزیزان دسترسی دارن و می تونن تمرینات شما رو چک بکنن و چون ارتباط صوتی بین شما و اساتید برقرار میشه ،هر
چقدر که آرام تر و ساکت تر باشید ،بیشتر هدف سواالت اساتید قرار می گیرید؛ چون تنها هدف ،یادگیری هر چه بهتر
شما عزیزان است .در ادامه درباره این موضوع توضیحات جامع تری ارائه میشه ......

