
این روزها دغدغۀ مربیان، متخصصان و والدین کودکان چهار تا شش ساله 
این است که: »آموزش غیرحضوری در دورۀ پیش دبستان آری یا خیر؟«

با نگاهی به جایگاه و اهمیت و ضرورت برگزاری کاس های پیش دبستان 
به عنوان دوره ای رســمی و امری حاکمیتی که برنامۀ درسی مصوب و مورد 
تأکید اسناد باالدســتی را دارد و براساس مبانی فلسفی و یافته های علمی 
مشــخص می شــود، آموزش وپرورش دورۀ پیش دبســتان، همچون سایر 

دوره های تحصیلی، اهمیت زیادی دارد.
گذراندن این دورۀ مهم و سرنوشت ساز برای همۀ کودکان الزم و ضروری 
است و برای نوآموزان مناطق محروم و دوزبانه از اهمیت بیشتری برخوردار 
است. بر این اساس، برگزاری کاس های پیش دبستان در مناطق روستایی 
محروم که عموماً زبان مادری آن ها فارسی نیست و گذراندن این دوره برای 
کــودکان دارای نیاز ویژه، از جمله کودکان مرزی، اتیســم و دارای اختال 
عاطفی ـ هیجانی ضروری اســت. با توجه به شرایط خاص جهان و شیوع 
کووید 19 الزم است حسب آمایش منطقه ای و حتی مدرسه ای، برای اجرای 
دورۀ پیش دبستانی برنامۀ دقیق و مناسبی تدوین و اجرا شود. قطعاً هیچ نوع 
آموزشی جایگزین آموزش حضوری نمی شود و کودکان دورۀ پیش دبستانی 
بیش از سایر دانش آموزان به ارتباط رودررو با مربیان خود نیاز دارند و استفاده 
از آموزش غیرحضوری برای آن ها امکان پذیر نیســت. برای تحقق اهداف 
الزم است از آموزش ترکیبی با اولویت ارتباط حضوری و فردی استفاده شود. 
نوآموزان باید مربیان خود را بشناســند و بتوانند با آن ها ارتباط برقرار کنند. 

همراهی خانواده ها در این زمینه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
دورۀ پیش دبســتان دوره ای است حساس و طایی که اگر از آن درست 

بهره برداری نشــود، جبران آن در بســیاری از موارد غیرممکن است. حفظ 
ســامت کودکان بسیار مهم و حیاتی است. درعین حال، استفاده از فرصت 
دورۀ پیش دبســتان را در شکل گیری شخصیت و هویت کودکان نمی توان 

نادیده گرفت.
کودکان چهار تا شش ســاله اولین تجربۀ محیط اجتماعی رسمی را در 
کاس های پیش دبســتان تجربه می کنند. در این کاس ها یاد می گیرند، 
مهارت هایشان تقویت می شــود، به زبان معیار مسلط می شوند، تصوری از 
خود و توانایی ها و محدودیت هایشان کسب می کنند، با دیگران ارتباط برقرار 

می کنند و ...
بر این اســاس، نه کووید 19 و نه هیچ مانع دیگری نباید و نمی تواند از 

اهمیت گذراندن دورۀ پیش دبستان بکاهد.
با توجه به ویژگی های کودکان دورۀ پیش دبستان، نمی توان انتظار داشت 
به صورت غیرحضوری و از طریق فضای مجازی و حتی تلویزیون آموزشی 
یاد بگیرند، مگر اینکه در آن ها برنامه هایی جذاب و منعطف با اولویت آموزش 

حضوری طراحی و اجرا شوند.

ایفای نقش مربی حرفه ای در دورۀ پیش دبستان
مهم ترین اقدام مربیان، جلب اعتماد کــودکان و والدین آن ها از طریق 
ارتباط عمیق عاطفی متقابل با نوآموزان، برای تجربۀ زندگی و با هم بودن 
است. مربیان باید تاش کنند اولین محیط رسمی آموزشی به محیطی جذاب 

تبدیل شود.
 کار مهم دیگر مربیان پیش دبســتان، تنظیــم برنامۀ یادگیری، طراحی 
موقعیت های یادگیری و تدوین واحدهای یادگیری، با توجه به نیازها و اهداف 
دوره، براساس راهنمای برنامۀ درســی، ویژگی های نوآموزان، تفاوت های 
فردی )دوزبانه، دارای نیاز ویژه و ...(، ســبک های یادگیری و تفکر است که 

هریک نیازمند توضیح و تبیین مستقل است و در این مختصر نمی گنجد.
 طراحی موقعیت های یادگیری در محیط طبیعی با اســتفاده از طبیعت 

عضو هیئت تحریریهدکتر رخساره فضلی
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کودکی، با بسترسازی برای تقویت کنجکاوی، پرسشگری، بازی، جنب وجوش 
و... و ایجاد فرصت یادگیری از هم و با هم و توســعۀ شبکه های ارتباطی و 

رابطه های شبکه ای امکان پذیر است.
تبدیــل تهدید به فرصت و مدیریت چالش مقولۀ مهمی اســت که این 
روزهــا بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از مهم ترین تهدیدها، 
بودن کودکان در خانه  به اتفاق والدین، به عنوان فرصت تربیتی مناسب است.
محدودیت های اســتفادۀ کودکان از موبایل و حضور در فضای مجازی 
تهدید دیگری است که در شرایط موجود باید مدیریت شود. با توجه به اینکه 
یادگیری غیرحضوری بدون اســتفاده از موبایل و حضور در فضای مجازی 
غیرممکن اســت، عاقه و تمایل کودکان به استفاده از موبایل و حضور در 
فضای مجازی و بازی های رایانه ای، چت و... نیز مقولۀ مهم دیگری است. با 
توجه به سن و ویژگی های کودکان، میزان خودیادگیرندگی و خودمدیریتی در 

آن ها موضوع مهم دیگری است.
تخیل و خاقیت، کنجکاوی و پرسشگری، تمایل به دانستن و دسترسی 
آســان به اطاعات برای کودکان جذاب و دوست داشتنی است. مربیان نیاز 
دارنــد مهارت های مورد نیاز برای آموزش و یادگیری را با توجه به اهداف و 
اولویت ها درک کنند و با تأکید بر یادگیری با استفاده از همۀ منابع و فرصت ها 
و درگیرکــردن کودکان در فعالیت های جــذاب و منعطف مثل جمع آوری، 

دسته بندی، کاشت، ساخت و ارائۀ گزارش، اقدام کنند.
اســتفادۀ حداکثری از بازی، قصه، نمایش، آزمایش، تماشــای فیلم و ... 
موضوع مهم دیگری اســت. طراحی پازل یادگیری و تکمیل تدریجی آن 
)تلفیق و تکمیل( مورد نیاز است. در مدیریت محدودیت ها و محرومیت ها، با 
توجه به سرمایه های فرهنگی و اجتماعی و به منظور توسعۀ کیفیت و عدالت، 
با جبران کاســتی ها و محدودیت ها و درک و پذیرش شــرایط و تفاوت ها، 

طراحی منعطف و هدفمند ضروری است.

زبان عامل مهمی در یادگیری نوآموزان اســت. فعالیت های آموزشی و 
پرورشی در کاس های حضوری و غیرحضوری به جذابیت، تنوع، انعطاف 
و سیالی با رویکرد تلفیق و ترکیب، با استفاده از اجزای بسته های یادگیری و 

کلیپ و فیلم های کوتاه آموزشی نیاز دارند.
اولویت با کاس های حضوری و حتماً آشنایی رودررو با تک تک کودکان، 
البته با رعایت پروتکل های بهداشتی است. در منابع اصلی یادگیری در دورۀ 
پیش دبستان، نوآموز به عنوان محور اصلی با نقشی فعال، تاشگر، عاقه مند، 
پرسشگر و خاق است. والدین یکی دیگر از منابع اصلی یادگیری و در عین 
حال یاور، همراه و عضو مؤثر تیم یادگیری هستند. آن ها بسترسازانی تسهیلگر 

در فرایند یادگیری تلقی می شوند.
مربیان به عنوان منبع مهم و اصلی یادگیری، نقش طراح، برنامه ریز، عضو 
تیم یادگیری، تسهیلگر، بسترساز و ارزشیابی را عهده دار هستند. آن ها با تدوین 
فعالیت های آموزشی و پرورشی، طراحی و تولید ابزار یادگیری، تولید بسته های 
یادگیری برای اجرای برنامۀ درسی با توجه به مهم ترین نیازها برنامه ریزی 
می کنند. استفاده از روش های آموزش فعال با استفاده از فن های متناسب با 

اهداف، رویکرد، فعالیت و خودیادگیرندگی مقولۀ مهمی است.
ارزشیابی به عنوان بخشی از آموزش و در خدمت آموزش، عامل اصاح و 

تغییر روش ها و برنامه هاست.
بر این اســاس الزم است مربیان بیش از گذشته جایگاه حرفه ای خود را 

درک و برای ایفای این نقش شایستگی های الزم را کسب کنند.
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