የርቀት ትምህርት
ትክክለኛ ስርዓት ነው
በ - ዶ /ር ሙሀመድ ሸህማት የተፃፈ

የትምህርት መስክ እንደ ማህበራዊ አወቃቀር ማጎልበት እና የግንኙነት
ቴክኖሎጂ እድገት ነው ፣ ስለሆነም የርቀት ትምህርት አስፈላጊነትን እና በዛሬው
ዓለም ውስጥ ኢኮኖሚያዊ ፣ ማህበራዊ እና ባህላዊ አዋጭነትን በማጉላት ትልቅ
ሚና ተጫውቷል ፡፡ . ሆኖም ፣ ይህ ዓይነቱ ትምህርት ፣ በሰፊው ትርጉሙ ፣
በጥንት ጊዜ እና በአሁን ጊዜ በሚገኙ የትምህርት ዘዴዎች መካከል ሰፊ ልዩነት
ቢኖርም ፣ ሥሮቹ ወደ ኋላ የሚዘልቅ ትክክለኛ ሥርዓት ነው ፡፡
አንዳንዶቹ ጽሑፎች (የርቀት ትምህርት) በፕላቶ እና በሌሎች አንዳንድ
የግሪክ ፈላስፎች ከተማሪዎቻቸው ጋር በሳይንሳዊ የደብዳቤ ልውውጥ ዘዴ ላይ
ተመስርተው ወደ አምስተኛው ክፍለ ዘመን ዓ.ዓ. ይመለሳሉ ፡ ይህ የመደበኛ ፣
በሰነድ ግንኙነት ላይ የተመሠረተ ሲሆን አስተዳደራዊ ጉዳዮችን የሚያስተናገድ
መደበኛ ተቋም አልነበረም ፡፡
የርቀት ትምህርት መነሻው ከእስልምና ስልጣኔ እና በአል-ዓባሲ ዘመን
የእውቀት ዘዴዎች ምሁራን መካከል ሲሆን የሳይንስ ተማሪዎች ከርቀት ትምህርት
ጋር በጣም ተመሳሳይ የሆኑ የትምህርት ዓይነቶችን ያውቁ ነበር ፣ ስለሆነም
በምሁራኑ ምክር ቤቶች እና በቁርአን ትምህርት ቤቶች ውስጥ ያለው የትምህርት
ስርዓት ተማሪዎች የሚያጠኑዋቸውን ትምህርቶች የመምረጥ ነፃነት
እንዲኖራቸው አስችሏቸዋል፡፡እነሱም የሚያስተምራቸው አስተማሪ ፣ ተገቢው
የጥናት ጊዜ እና የተገኙበት ጊዜ ተማሪው ያለ አስተማሪው በተናጥል የሰጠውን
ያከናውን እንደነበር ያውቃል ;በትምህርታዊ እድገቱ ከባልደረቦቻቸው ጋር
መገናኘት ፣ እና ይህ የርቀት ትምህርት አንዳንድ ብቻ ነበር ፡፡የመማር ሂደት
ተማሪው ኑሮን የሚያገኝበትን የተወሰነ ሥራ ከመስራት አያግደውም
የማኅበራዊ ሳይንስ ምሁሩ ኢብኑ ኽልዶን ቀደም ሲል ለርዕሱ (የርቀት
ትምህርት) እንደተናገሩት ፡፡ በተመሰረተው ንግግሮች ፣ በኤሌክትሮኒክስ ፋይሎች
እና በምናባዊው ቦታ ላይ በድምጽ እና በቪዲዮ መስተጋብር መርሃግብሮች ላይ
እንደሚተማመን ሁሉ በእሱ ዘመን እንደ ትምህርታዊ ሚዲያዎች በመፃህፍት ፣
በማብራሪያዎች እና በአስተያየቶች ላይ በመመርኮዝ ነው ፡፡ ለግንኙነት አለመቀበል
ምክንያት ሊሆኑ በሚችሉ ሁኔታዎች ምንም እንኳን የአስተማሪውን መኖር
ቢያስፈልግም የርቀት ትምህርትን በመምረጥ ረገድ በሳይንስ ባለሙያው እና
በተማሪው መካከል ያለው ቀጥተኛ ግንኙነት ነው ፣ ፡
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ከላይ በተጠቀሰው መሠረት; የርቀት ትምህርት ምንም እንኳን አዲስ
ቢሆንም በቴክኖሎጂ ዘመን የተፈጠሩ ናቸው ፣ ግን የመጀመሪያዎቹ ግንዛቤዎቹ
መነሻቸው ተስፋ ሰጪ የትምህርት ስርዓት ማሟያ ፣ ድጋፍ ፣ እና ባለብዙ ቻነል
ትምህርት አውድ ውስጥ በመደበኛ መከታተል ለዓለም እንደ አነቃቂ ተምሳሌት
ነው፡፡
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