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گفت وگو با وحيد گلستان رئيس گروه توليد 
فيلم هاي آموزشي دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشـي

اشاره
در اجراي طرح تحــول بنيادين آموزش وپرورش و 
الزاماِت تسهيل  از  يكي  برنامه هاي درســي،  تغيير 
توليد  با دانش آموزان،  بهتِر معلمان  ارتباط آموزشي 
نرم افزارهاي «بر فراز آســمان» است. اين مطلب را 
آقاي وحيد گلستان، رئيس گروه فيلم هاي آموزشي 
دفتر انتشــارات و تكنولوژي آموزشي، عنوان كرد. 
آنچه در ادامه مي خوانيد حاصل گفت وگويي است كه 
درخصوص توليد نرم افزارهاي آموزشي برفراز آسمان 

با ايشان به عمل آمده است.

 در مورد اهميت و ضرورت 
فراز  «بر  نرم افزارهاي  توليد 
آســمان» و ويژگي هاي اين 

نرم افزارها توضيح دهيد؟
 بعــد از آغــاز اجــراي طرح 
آموزش وپرورش،  بنيادين  تحول 
به دليل تغييري كــه در برنامه 
درسي ســاالنه ايجاد مي شد، در 
مرحلــة اول نياز بــود تغييرات، 
ضرورت و همچنين ارتباط آن ها 
با اسناد باالدستي را به همكاران 
و معلمان اعالم كنيم. در مرحلة 
شيوه  دربارة  اطالع رساني  بعدي 
ارزشــيابي جديدي است كه در 
اين دروس بايد مورد توجه قرار 
مي گرفت و الزامات ياري رساندن 
آموزشــي  ارتباط  و  ارائــه  بــه 
بهتــر معلمان بــا دانش آموزان 
در توليد اين نرم افزار اســت. با 
ورود به اين طرح، اهداف جنبي 
پاية  شايســتگي هاي  رشد  مثل 
همكاران فرهنگــي و معلم ها را 
هم مدنظر داشتم و مي خواستم 
آن ها فرصت  براي  اين مجموعه 
يادگيري باشد نه صرفًا راهنمايي 
به همين  بهتــر.  بــراي تدريس 
خاطر بخش هــاي ديگري را هم 
به اين مجموعه اضافه كرديم. در 
سال هاي پيشين، اين مجموعه با 
عنوان «بر فراز آســمان» نام گذاري شد و همين عنوان هم 

مقبول افتاد.
مشــخصًا آنچه كه با عنوان بر فراز آسمان نام گرفت از پايه 

سوم و هفتم به بعد آغاز شد. 
درباره تغيير شــكل و داليل تغيير شكل ارائه، توضيحات 
الزم را خواهــم داد. آن چيزي كه در بر فراز آســمان مورد 
توجــه قرار گرفت، اين بود كه مي خواســتم ســطح تعامل 
مخاطــب را افزايش دهم. ما با يــك مخاطب فرهيخته اي با 
عنوان معلم مواجه بوديم كه نســبت به موضوع مورد بحث، 
دانش پيشين داشت و خودش نيز متخصص اين امر بود و از 

طرفي انگيزه كافي نيز داشت.

نـرم افـزارهـاي بر فــــراز آسمـان
ابـزاري براي رشد شايستگي هاي پـايه و 
فراهم كنندة فرصت يادگيري معلمان است

گفت وگو از نصراهللا دادار كليات
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بنابراين ايجاد جذابيت هاي جنبي فيلم و ايجاد احســاس 
نســبت به موضوع و مســائلي از اين دســت براي مخاطب، 
وظيفه ما بود. هر چند معلــم را به عنوان مخاطب توانمند، 

تعامل كننده و فّعال مي دانستيم. 
در واقع آن چيزي كه در اولين گام به سمتش رفتم، حذف 
روايت از فيلم بود. در حالي كه روايت يكي از مؤلفه هاي مهم 
فيلم است كه به زبان خيلي ساده مي  گويد، فيلم از كجا آغاز 
مي شــود، چگونه ادامه مي دهد و در كجا به پايان مي رسد. 
«روايــت» هم در فيلم هاي داســتاني و هــم در فيلم هاي 

مستند، وجود دارد.
اتفاقًا يكــي از توانمندي ها، تكنيك ها و ابزارهاي مهم يك 
فيلمســاز اين است كه بتواند جهان جديدي را كه قرار است 
در مقابل چشمان تماشاچي اش بگشايد با روايت شكل بدهد، 
كه اين روايت در داستان گويي، تئاتر و ساير هنرهاي متصل 

و مشابه هم وجود دارد.
ما با حذف روايت، محتوايي را در مقابل معلمان قرار داديم 
كه اول، وسط و آخرش مشــخص نبود. بلكه او را با قطعات 
فيلمي مواجــه كرديم كه براي ترتيب آن ها خودش تصميم 
مي گرفت. معلم تصميم مي گرفت كدام قسمت را اصًال نبيند 
يا اينكه كدام قسمت را چندبار مشاهده كند. به جاي اينكه 
او را با يك فيلم صد دقيقه اي مواجه كنيم، او را با بيســت تا 
ســي قطعه فيلم كوتاه با موضوعاتي مختلف روبه رو كرديم. 
اين قطعات فيلم به بخشــي از برنامه درسي يا حتي كتاب، 

به طور صريح متصل مي شدند.
طبيعتًا معلم نســبت به ديدن بخش هايي كه تبحر دارد، 
عالقه كمتري نشان مي دهد و به بخش هايي كه نياز بيشتري 
براي آموزش دارد و نيازمند پرسشــگري و كنجكاوي بيشتر 
اســت رغبت بيشــتري دارد. يعني ما به بحــث جديدي از 
شيوة تعامل با فيلم در آموزش ورود كرديم كه تجربة خيلي 
جديدي محســوب مي شد. از اين منظر كه در دنيا يك نگاه 
جديدي بر اثر حضور رســانه هاي نو كه تحت تأثير اينترنت 
هســتند، شــكل گرفت كه به عنوان cyberdrama در دنيا 

معرفي شد.
«ســايبردراما» در هنر فيلم، تركيــب اينترنت و فيلم به 
زبان خيلي ســاده است. تركيب اينترنت و فيلم مي گويد: در 
دوره پسا اينترنتي و دوره رسانه هاي جديد، فيلم چه شكلي 
پيدا مي كند. نكته خيلي ظريفي وجود دارد و آن اين اســت 
كه ســينما تا به امروز كه درباره آن صحبت مي كنيم، هنوز 
نتوانسته است به طور جدي وارد «سايبردراما» شود. دليلش 

هم اين اســت كه شــرايط اكران و پخش فيلم در سالن ها، 
محدوديت هاي پيچيده اي دارد كه هنوز اينترنت در شــكل 
نمايــش فيلم نه از لحاظ بياني و نــه از لحاظ فناوري ايجاد 
نكرده اســت. اما اين امكان را در ساير شيوه ها كم كم ايجاد 

مي كند.
به ضرس قاطع مي توانم بگويم، حدود ۵-۴ سال پيش كه 
اين طرح شروع شد، به عنوان يكي از نمونه هاي اوليه در دنيا 
محسوب مي شد. چون من براي ثبت بين المللي اين ساختار 
اقدام كردم. اين ساختار، استفاده از قطعات بريده بريده شده 
و متقاطــع و بدون روايت را بيان مي كند. در اين ســاختار 
به مخاطب ســهم مي دهيــم. يعني آن بخــش از روايت را 
كه من به عنوان ســاختار در فيلمســازي از دست دادم، به 
مشــاركت گذاشتم و تماشــاچي با عالقه، دانش، فرهنگ و 
پيش دانســته هاي خود به اين ســاختار ورود مي كند و آن 

شكلي را كه خودش نياز و دوست دارد مي چيند.
به معنــاي واقعي ما اولين گام براي تعامل را برداشــتيم. 
مدعي نيســتم كه اين يك تعامل كامل است. بلكه مي توان 
آن تعامل را بيشتر و بيشتر فربه  كرد. اولين گام تعامل ما اين 
است كه مشــاركت تماشاچي را بيش از گذشته مورد توجه 
قرار داديم و به جاي اينكه مخاطب به صورت منفعل بنشيند 
و در يك تايم مشخص از پيش تعيين شده به برنامه ها نگاه 
كنــد، خودش تصميم مي گيرد كه به چه مقدار و چه بخش 
از برنامة مورد نيازش را مشــاهده و استفاده كند. مثًال االن 
دي ماه است و من براي تدريس درس هشتم به ارزشيابي نياز 
دارم و اينكه آيا اين درس با درس هاي قبل و بعد خودش در 
شيوه ارزشيابي تفاوت دارد يا خير؟ با ديدن آيتم ۳ دقيقه اي 
درس هشتم به اين پاســخ مي رسد و نيازي نيست كل صد 

دقيقه فيلم را براي پيداكردن پاسخ سؤال جست وجو كنم.
در واقع اين نــوع طبقه بندي در ســاختار جديد و ايجاد 
تعامل، ســطح كاربري و سطح استفاده از محصول را بيشتر 

٭ ما در فيلم هايمان، محتوايي را در مقابل معلمان 
قرار داديم كه اول، وسط و آخرش مشخص 

نيست. بلكه او را با قطعات فيلمي مواجه كرديم 
كه خودش براي ترتيب آن ها تصميم مي گيرد و 
تعامل مي كند كه كدام قسمت را اصالً نبيند يا 

اينكه كدام قسمت را چندبار ببيند
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كرد، هر چند در ظاهــر ارزش هاي هنري كار، كمتر به نظر 
مي رسيد. اما وظيفه من توليد يك كار هنري كه ارزش آن به 
ماهوي هنري باشد، نبود بلكه قصد داشتم محصول كاربردي 
توليــد كنم كه براي تدريس به معلم كمك كند احســاس 

بهتري از ارائه داشته باشد.
اين محصول هر چند به ظاهر ساده ولي در درون خودش 
پيچيده بود. يعني فلســفه وجودي اش پيچيده بود ولي در 
ظاهر يك سري قطعات ســادة فيلمي كه به صفحات كتاب 
وصل شــده بود به نظر مي رســيد. البته هر سال اين نمونه 
كامل تر مي شد و براي پايه هاي پنجم و نهم نمونة كامل آن را 
توليد كرديم. در آخرين و كامل ترين نمونه، شما مي توانستيد 

با نگه داشتن هر صفحه از كتاب يك فيلم نگاه كنيد. 
اگر براي آن صفحه، كتاب گويا يا كتاب هاي آموزشي ديگر 
و حتي  فايل هاي صوتي توليد شــده بود كه مي توانست به 
معلم يا دانش آموز در كالس كمك كند، در آن قرار داده شد 
و معلم مي توانست به تشــخيص خودش از آن ها در كالس 

استفاده كند يا صرفًا خودش از آن بهره ببرد.
اگــر عكس هايي هم براي درس خاصي فراتر از كتاب الزم 
بود در آن قرار داديم. مثًال براي درس پرچم، ۳ نمونه پرچم 
در داخل كتاب گذاشتيم و پنجاه نمونه پرچم ديگر در فايل 
پيوســت مي توانستيم قرار بدهيم. يا در درس «فصل ها» در 
مطالعات اجتماعي مي توانســتيم صــداي طبيعت و تفاوت 
شنيداري آن در فصل بهار، تابستان، پاييز و زمستان را قرار 
بدهيم. اين فايل ها را معلم به تشخيص خودش مي توانست 

در كالس براي دانش آموزان مورد استفاده قرار دهد.
به همين ترتيب اســناد آموزشــي را با همين رويكرد قرار 
داديــم كه يا براي افزايــش دانش خود معلم بــود يا براي 
اينكه به عنوان يك ابزار آموزشــي در كالس از آن اســتفاده 
كند. در واقــع ما، روايت را از حالت خطي به حالت عمودي 

تبديل كرديم و معلم مي توانســت با تصميم خودش در يك 
درس خاص بماند و ساعت ها وقت خودش را به همان درس 
اختصاص دهد و از اطالعات و ديتاهاي موجود بهره مند شود.
اطالعات در ۴ حيطه فيلم، صوت، عكس و اسناد آموزشي 
طبقه بندي شــده بودند. خود اين موضوع مقدمه اي بود كه 
معلم بتواند ساير جســت وجوهاي اينترنتي مورد نيازش را 
انجــام بدهد. چون ما در بخش ديگــري از اين مجموعه كه 
عنوانش گنجينه بود، ســايت ها، كتاب ها، مقاله ها و ســاير 
منابع كمكي را نيز معرفي  كرديم براي اينكه معلم عالقمند 
يا پرسشگر بتواند جواب كنجكاوي هاي خودش را ـ اگر اين 

مجموعه نتوانسته بود به آن پاسخ بگويد ـ بيابد.

 مهم ترين اهداف توليد اين نرم افزارها چه بود؟
 مهم ترين اهداف همان اســت كــه در ابتدا عرض كردم 
اينكه چون زمان اتمام توليد برنامه هاي درسي و كتب جديد 
با شروع سال تحصيلي جديد، چند ماه بيشتر فاصله نداشته 
اســت و دوره هاي آموزشــي ضمن خدمت نيــز يا به صورت 
حضوري و يا به صورت برخط برگزار مي شــد، اين فيلم ها به 

نوعي پشتيبان آن دوره ها بودند.
به جز در پايه دهم، در ساير پايه ها اين امكان براي ما فراهم 
شد كه هميشه اين فيلم ها را به دوره ها برسانيم و همكاران 

به عنوان اطالعات و سند پشتيبان از آن ها استفاده كنند.
مخاطبان ما مشــخصًا معلماني بودند كــه قرار بود در آن 
سال تحصيلي در پايه هاي خود، كتاب ها و برنامه هاي درسي 
جديد را ارائه كنند و اين مجموعه حمايت گر آن ها باشد و به 

بخشي از پرسش هايشان پاسخ دهد.
با يك نگاه ديگر، اين مجموعه به قطعات فيلمي تبديل شده 
بود كه پاســخ دادن به پرسش هاي متداول بود. پرسش هاي 
متداولي كه همكاران مؤلف و برنامه ريز درسي ما، پيش بيني 
مي كردند، و ما به پيشــواز اين سؤاالت رفتيم و سعي كرديم 

در مجموعه توليدي به آن ها پاسخ دهيم.

 اين آثار، چه بازخوردي در ميان مخاطبان داشت؟
 بازخورد نســبتًا خوبي هم از همكاراني كه اين آثار را در 
سراسر كشور مشاهده كرده بودند، و هم از همكاران مؤلف و 
برنامه ريز درسي دريافت كردم و در عين حال راهنمايي هايي 
كردند كه از دوره اي كه پايه ســوم و هفتم را شروع كرديم 
تا دوره اي كه به پايه پنجم و نهم رســيديم، نتيجة آن توليد 

٭ به ضرس قاطع مي توانم بگويم، حدود 4 يا 5 
سال پيش كه اين طرح شروع شد، به عنوان يكي 
از نمونه هاي اوليه در دنيا محسوب مي شد. چون 
من براي ثبت بين المللي اين ساختار اقدام كردم. 
اين ساختار استفاده از قطعات بريده بريده شده و 
متقاطع و بدون روايت را بيان مي كند
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شكل نهايي مجموعه بود.
تقريبًا در دوره دوم متوسطه براي پايه دهم، همان ساختار 
نرم افزارگونة بر فراز آسمان، با همان كيفيتي كه عرض كردم 
به كار گرفته شــد. اما براي پايه يازدهم كه امســال در حال 
توليد آن هستيم ساير اسناد پشتيبان و آن مدل يكپارچه اي 
كه در مجموعه بر فراز آســمان سال هاي پيش مدنظر بود، 

استفاده نمي شود. 

 شــما براي هر درســي نرم افزار جداگانه توليد 
مي كنيد؟

  بله. براي هر درس جدا است. چون مخاطبانش گروه هاي 
درسي مختلف با نيازهاي متفاوت هستند. هر درسي مسائل 
خاص خــودش را دارد. برخي درس ها، مهارت محورند و در 
برخي ديگر مباحــث تئوري و نظري آن ها، مدنظر اســت. 

برخي دروس توأمان به هر دوي اين مقوله نيازمندند.
ما سعي مي كنيم در حد توان و تا جايي كه امكان دارد به 

نيازهاي هر درس نزديك تر شويم.

 همان طور كه اســتحضار داريد در سال تحصيلي 
جديــد براي كتاب هــاي پايه يازدهــم، دوره هاي 
ضمن خدمــت الكترونيكــي برگزار مي شــود. اين 
نرم افزارها چگونه مي تواند به تقويت و غناي آموزش 
دبيران به ويژه دبيران دوره دوم متوسطه كمك نمايد؟
 در هر صورت وقتي قرار است يك دوره برگزار شود، بايد 
براي آن محتواي جذابي داشته باشيم. توليد محتوا براي اين 
دوره چــه برخط و چه حضوري، هميــن فيلم ها و مجموعه 
آموزش معلماني اســت كه توليد مي كنيم. از اين جهت به 

نوعي حمايتگر و كمك كننده هستند.
نكته ديگر آنكه از آنجايي كــه در اين مجموعه فيلم ها ما 
از خود مؤلفين و كارشناســاني كه برنامه درسي را نوشتند و 
يا كتاب را تأليف كردند، اســتفاده مي كنيم، به نوعي ارتباط 

دسته اول ايجاد مي كنيم. 
اين فيلم ها از اين جهت مفيدند كه در واقع پيام،  دغدغه، 
داليــل و ضرورت هايي كــه مؤلفيــن و برنامه ريزها به آن 
توجه داشتند، دست به دست و سينه به سينه به معلمي كه 
مي خواهد وارد كالس بشود، مي رسد و همين ارتباِط صريح  
و مستقيم  باعث مي شود كيفيت محتوا و دقتي كه روي آن 

هست، بيشتر شود.

اينكه ما به ســوي آموزش ضمن خدمــت برخط حركت 
مي كنيــم، به نظرم بيشــتر از اينكه يك پيشــنهاد و يك 
انتخاب باشــد، يك ضرورت فناوري است كه ما را به سوي 

خود مي برد.
به نظرم آنچه مهم است، آن است كه فرصت ها و تهديدها 
هم زمان و با هم ديده شــوند. فرصت ها شامل از بين رفتن 
رنج سفرهاي زياد اســت و هزينه هاي انساني و هزينه هاي 
مالي مرتبط نيز كمتر خواهد شد و همچنين ارتباط ها دسته 

اول و دقيق تر مي شود.
براي كيفيت بخشــي به اين شــيوه بايد ۲ نكته را مدنظر 
قرار داد. اول آنكه، فرهنگ و توانمندي استفاده از روش هاي 
جديــد را به عنوان يــك هدف مهم در نظــر بگيريم. و اگر 
در يك جايي هزينه هاي ما در حال كم شــدن اســت، اين 
بخش ها را توســعه دهيم و هزينه بيشتري به اين بخش ها 
اختصــاص بدهيم و اصًال بابت هزينه كردن در اين بخش ها 
هراس نداشــته باشيم. چون در آينده به اين نوع شيوه هاي 
ارتباطي بيشــتر نياز داريم. به همين خاطر هرچه بيشــتر و 
زودتر به سمت فرهنگســازي اين شيوه ها برويم و به لحاظ 
مهارتي، توانمندي هاي گروه مخاطبان را براي اســتفاده از 
اين شــيوه ها و ابزارها بيشتر كنيم، از تهديدات احتمالي در 

آينده جلوگيري كرده ايم.
نكته دوم اين اســت كه فرصت هاي حمايتگر محتوايي و 
به نوعي پــاداش يا كاميابي هايي براي گــروه مخاطبانمان 

٭ آموزش ناقص هم تشنگي آموزش ديدن را 
از بين مي برد و هم لذت يادگيري عميق را براي 

فرد ايجاد نمي كند

اينكه ما به ســوي آموزش ضمن خدمــت برخط حركت 
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قــرار دهيــم و بين كســاني كه بــه خوبي از اين شــيوه 
اســتفاده مي كننــد و كســاني كــه صرفًا يك كار ســاده 
انجام مي دهند، تفاوت قائل شــويم. بــراي همين موضوع 
نيــز مي تــوان دو كار انجــام داد. يكــي رفتن به ســمت 
data mining است كه ما مي توانيم آن را به صورت برخط و 
الكترونيكي انجام دهيم. data mining مي تواند به ما كمك 
كند كــه واكنش طيف مخاطبانمان را نســبت به محتواها 
بررســي كنيم و از اين طريــق مي توانيم به لحاظ مديريتي 

برايش برنامه مناسب داشته باشيم.
كار دوم برعهــدة مخاطب اســت، مي توانيــم براي آن ها 
فرصت هايي ايجاد كنيم كه بين دو همكار با انگيزه، با دقت 
و پرتالش و همكاري كه به اين مجموعه اهميت نداده است، 
تفاوت هايي قائل شــد. در واقع بايد براي اينكه فرصت هاي 
بيشتري از اين شيوه نسبت به تهديدات آن نصيبمان شود، 
حمايت بيشتري انجام دهيم. در اين بخش يك روي سخن 
مــن، مديريتي و به خود ما و وزارتخانه اســت و روي ديگر 
سخن همكاران و استفاده كنندگان از اين برنامه ها مي باشند. 
بايد از اين طرح حمايت كنند تا طرح با تقويت وارد شود و 
به درســتي جا بيفتد. چون اگر اين طرح صرف نظر از خوب 
يــا بد بودن آن اجرا شــود، به ضرورت فنــاوري ادامه پيدا 
مي كند. پس چه بهتر كه آن را تقويت كنيم و زيرساخت هاي 
فرهنگــي، عمومي و مهارتي آن را باال ببريم. نه اينكه بعد از 
گذشــت پنج سال آن را آسيب شناســي كنيم و بگوييم اي 
كاش از روز اول بــه اين موضوعات توجــه كرده و آ ن ها را 

مدنظر قرار مي داديم.

 چه توصيه هايي براي استفاده درست مخاطبين از 
اين برنامه ها داريد؟

 من هميشــه خــودم را به جاي مخاطــب و انتظارات او 
مي گذارم. البته اين ايجاب، وظيفه شغلي من است و خودم 
را در شــأن توصيه دادن به همكاران فرهنگي نمي دانم ولي 

چند پيشنهاد جزئي دارم.
براي استفادة آســان از اين فيلم ها يك طبقه بندي ايجاد 
كرديــم. الف: بخش كليات كــه در همين بخش چند آيتم 

مختلف وجود دارد. ب: سپس بخش درس ها كه بدنه اصلي 
مبحث فيلم ها است و پ: بخش گنجينه.

پيشنهاد مي كنم همكاران محترم در ابتدا، فيلم هاي بخش 
كليات را با دقت مطالعه كنند. هرچند احســاس شود كه از 
اين بخش آگاهي دارند و در دوره هاي ديگري مطرح شــده 
باشــد. لذا حتمًا بخش كليات را ببينند و ديدن و توجه به 
آن را در رأس قرار بدهند. زيرا اين بخش يك شماي كلي از 
برنامه درسي و اهداف آن و خود كتاب به استفاده كنندگان 

مي دهد.
به فراخور نيازشان درس ها را مشاهده كنند. اگر كنجكاوي 
دارند بهتر اســت همه درس ها را ببينند ولي براي خودشان 
برنامه ريزي كنند كــه بايد هفته به هفته يا ماه به ماه چند 
آيتــم از برنامه را با توجــه به تناســب آن و ايام پيش رو، 

مشاهده كنند.
در واقع در طول ســال تحصيلي اين مجموعه را فراموش 
نكنند و همواره با آن در ارتباط باشند و متناسب با هر فصل 

و ماه از آيتم ها بهره مند شوند.

  چه زماني از بخش گنجينه استفاده كنند؟
 نمي دانم شــكل نهايي گنجينه امســال چگونه است. در 
ســال هاي پيش، توصيه هايي براي بخش گنجينه داشتم. ما 
گنجينه را به دو بخش تقســيم كرديم. يك بخشــي به نام 
عمومي و شايستگي هاي پايه و بخش ديگر مرتبط با درس.

در بخش شايســتگي هاي عمومي، معرفي ساير رسانه ها، 
كتب و ســايت هاي مرتبط با موضوع معلمي و آموزش است 
و حتــي در آن آيتم ها و اطالعــات مبتني بر كمك به ادامه 
تحصيل همكاران و كمك به رشــد و دانش آن ها قرار داده 
شد. طبيعتًا اين مباحث هيچ زمان خاصي ندارد و هر وقت، 
عالقه و رغبت داشته باشند مي توانند به سمت اين بخش از 
گنجينه بروند و نيازشــان را برآورده كنند. در بخش مرتبط 
با درس، اطالعاتي فراتر از آنچه گفته شــده است وجود دارد 
كــه  فرصت هاي مطالعاتي و دعوت به فرصت هاي مطالعاتي 
فراتر اســت و  (learning object = LO يعني آيتم هايي كه 
معلم مي تواند براي ارائه از آن اســتفاده كند.) در آن بخش 

قرار داده شده است.
براي استفاده از اين ها، زمان بندي خاصي پيشنهاد نكرديم 
و آن هــا را به درس يا صفحة خاصي از كتاب متصل نكرديم. 
هر همكار با توجه به خالقيت خود و به فراخور نياز و فعاليت 

ساالنه اش از اين موارد استفاده كند.

٭ گنجينه را به دو بخش تقسيم كرده ايم: يك 
بخش به نام گنجينه عمومي و شايستگي هاي پايه 
و ديگري گنجينة مرتبط با درس
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 به نظر شــما آموزش هاي الكترونيكي چقدر مفيد 
است؟ اساسًا آموزش حضوري بهتر است يا آموزش 

الكترونيكي؟
 هيچ كدام از اين دو ضرورتًا و كامًال بهتر از هم نيســتند. 
من هميشــه تركيب اين دو را توصيــه و فكر مي كنم اگر 
در آموزش از تركيب اين دو اســتفاده شــود، بهتر اســت. 
يعني نه دوره هاي كامًال حضوري از دوره هاي غيرحضوري، 
(برخط يا آف الين، غير برخط و غيرحضوري) بهتر اســت و 
نه بالعكس. چون هر كدام ويژگي ها و محدوديت هاي خاص 
خودشــان را دارند. اگر ويژگي هــا و محدوديت هاي خاص  
هر كدام را باور كنيــم از محدوديت هر كدام براي ويژگي 
ديگري اســتفاده مي كنيم و اگر در كنــار هم قرار بگيرند، 
بسته مؤثرتري خواهند شد. به همين خاطر آن پرسشي كه 

٭ آموزش مجازي و آموزش حضوري، هر دو 
ويژگي ها و محدوديت هاي خاص خود را دارند و 

مكمل يكديگرند
در ذهن كنجكاو يك معلمي كه در دوره شــركت مي كند، 
ايجاد مي شــود، هيچ وقت يك رسانه مجازي يا برخط پاسخ 
نمي دهــد. در واقع ارتباط مجــازي يك ارزش ديگري دارد 
كه ارزش آن دقيقًا با ارتباط فردي معلميـ  شــاگردي فرق 

مي كند.
فكر مي كنم هيچ كدام از اين دو نمي توانند جاي همديگر 
را بگيرند. اگر هر دو به درستي مديريت شوند و به اندازه از 
هر دو اســتفاده شود، حتمًا نتيجه كامل تري حاصل خواهد 
شــد. چون ارتباط فردي نمي تواند جــاي ارتباط مجازي را 

بگيرد و بالعكس.
٭٭٭


