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محمد سرقلی 
آموزگار پايۀ ششم دورۀ ابتدايی، فوالدشهر

خودنوسازی

 در تمام ســال هایی که تدریس داشتم، همیشه ضرورت 
و لــزوم آموزش مجازی را به عنوان معلــم در آموزش وپرورش 
کشورم احســاس می کردم. عالقة کم همکاران و حتی خیلی 
از دانش آموزان به کارکردن با ابزارهایی مثل گوشی هوشمند 
یا رایانه برای تدریس یا آموزش دیدن، باعث می شــد فکر کنم 
تحقق این آرزو بسیار سخت و دشــوار است. اما بعد از شیوع 
ویــروس کرونا، تمام ورق ها برگشــت. پس از کش و قوس های 
فراوان در مدرســه، ســرانجام با اعالم وزارت آموزش وپرورش، 
کالس هــا به صورت مجازی برگزار شــدند. در ابتدا همه چیز 
آشفته به نظر می رســید. شاگردانم آشفته بودند و والدینشان 

بیشتر. خیلی از همکاران و حتی خود من هم نگران بودیم.
 به هرحال کالس های مجازی با تمام موانع برگزار شــدند تا 
برای ما که همیشــه کالس هایمان معلم محور و متمرکز اداره 
می شدند و به خالقیت در کالس درس توجه چندانی نداشتیم، 
هم فرصت ها و فایدة برگزاری به این شیوة مشهود و مشخص 

دیده شود و هم محدودیت ها و موانع آن ها.
 آمــوزش مجازی كمك كرد من و همکارانم تا حدود زیادی 
در تولید محتوا ابتکاري عمل کنیم. این شــرایط آموزش را از 
حالت متمرکز خود دور كرد. همچنین، خالقیت دانش آموزان 
و همین طور تــالش آن ها را در یادگیــری درس بهتر به کار 
گرفت. از مزایای بســیار عالی آموزش برخــط این بود که به 
مکان و زمان های خاصی وابســته نبود؛ به این صورت که من 

از دانش آموزان می خواستم تکالیف خود را بنویسند. سپس از 
مشکالتی که در حین انجام تکلیف با آن روبه رو می شوند عکس 
بگیرند و در گروه تکالیف بگذارند. دانش آموزان دیگر هم سعی 
کنند به ســؤاالت و مشکالت هم کالسی هاي خود پاسخ دهند 
و در رفع اشــکال ها با هم تعامل کنند. من تمام اعضای فعال 
و غیرفعال در فضای مجازی کالس را زیر نظر داشــتم. این در 
حالی بود که در کالس حضوری کمتر موقعیتي برای بررســی 
تکالیف و مشارکت خود دانش آموز با معلم وجود داشت. معلم 
باید تکالیف را به سرعت بررسی مي كرد و بازخورد می داد. این 
امكان فضاي مجازي برای من بســیار خوشایند بود. در ضمن، 
برای دانش آموزان هم بسیار مفید بود، زیرا بدون دغدغة اتمام 
وقت، در مکانی که خودشــان دوست داشتند، تکالیف را انجام 

مي دادند.
با همة این تفاســیر، آموزش مجازی برای دانش آموزان پایة 
ششــم من که متناسب با سنشــان به برقراری رابطة عاطفی 
با معلمشان نیاز داشتند، مســیری چالش برانگیز بود. ارتباط 
چشــمی برای تفهیم مفاهیم آموزشی بســیار مهم بود و این 
در کالس مجازی تا حدودی از دانش آموزان دریغ شــده بود. 
برگزاری کالس در فضای مجازی، گرچه باعث می شد والدین 
درگیر فرایند تدریس فرزندشان شوند، اما آن ها سعی می کردند 
همچون معلمان در خانه، پا به پای دانش  آموزان آموزش را ادامه 
دهند و در حل مشکالت درسی آن ها بکوشند. البته برای همة 
دانش آموزان چنین نبود. بســیاری از والدین سطح تحصیالت 
پاییني داشتند و نمی توانستند فرزند خود را در آموزش مجازی 
یاری كنند. شــاید این خود نوعی نابرابــری در آموزش تلقی 

می شود.
همین طور، به نظر من، مهم ترین کارکرد مدرســه، ارتباط با 
هم ساالن، افزایش ظرفیت های اجتماعی و تقویت مهارت های 

زندگی جمعی است که در زیست بوم جدید شکل نمی گیرد.
با همة این تفســیرها، آموزش در فضای مجازی افق جدیدی 
پیــش روی آموزش وپرورش کل جهان گذاشــت تا معلمان، 
والدین و دانش آموزان را با فرصت ها و محدودیت هاي خودشان 
آشنا کند. من، به عنوان معلم، از این تغییر نهایت بهره را خواهم 
برد، به صورتی که با افزایش سواد رسانه ای، تولید محتوای خالق، 
اســتمرار در آگاهی بخشیدن به دانش آموزان دربارة آموزش در 
فضای مجازی، سطح آموزش برخط را در آموزش وپرورش کشورم 
ارتقا دهم. به امید روزهای خوب برای آموزش دانش آموزان این 

سرزمین و ارتقای سطح کیفی و کّمی آموزش مجازی.
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