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 حسین کریمی زیوه، مدیر آموزگار دبستان

متوازن چندساحتی تعیین شده است، ولی این با نیاز واقعی 
مخاطبان هم سو نیست. در نتیجه، برایند فعالیت ها به پیامد 

موردانتظار منجر نمی شود.

چه پیشنهادی در این زمینه دارید؟ 
پیشــنهاد من این است که با تقویت و بازنگری در فرایند 
جذب دانشــجو و برنامة درســی تربیت معلم، از تعریف و 
بازتعریــف مأموریت ها و معلمان حین خدمت و ســنجش 
شایستگی صالحیت های حرفه ای معلمی در حفظ حداقل 
اســتانداردهای مورد نیاز کوشش شــود و با تقویت انگیزة 
درونی با درس پژوهــی و حلقه های مؤثر بر نظارت معلمان 
بر معلمان )نظارت همتــا( و ارزیابی 360 درجه )از تمامی 
عوامل ســهیم و مؤثر و ذی نفعان( و از ســوی دیگر پس از 
تغییرات مکرر نظام آموزشی در کشور، شرایط جذب دانشجو 
در کنکور سراســری نیــز از حافظه محــوری و رقابت های 
بی خاصیت، به صورت عملکردی و چندســاحتی تغییر یابد 
تا ارزیابــی از عملکرد معلمی، با میــزان دانش آموزانی که 
احیاکرده، الگوهای آموزشی شخصی سازی شده ای که ارائه 
داده، و کارآفرینانی که تربیت کرده سنجیده شود. البته واقعًا 

فرایند دشواری است.

مهم ترین چالش هــای مربوط به آموزش در 
فضای مجازی کدام ها هستند و اداره کل تهران در 

این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟
چالش آموزش های مجازی این اســت که اکنون معلمان 
با زحمت فراوان، همان روش ســخنرانی قدیم را در مقابل 
دوربیــن، به صورت برخط یــا آفالین ارائــه می دهند و از 
مخاطبان )اولیــا و دانش آموزان( انتظــار دارند 90 دقیقه 
شــنونده یا بینندة مطالب باشــند. در صورتی که شــرایط 
شــیوع کووید 19 فرصت مغتنمی برای تفویض مسئولیت 
و مدیریت جریان یادگیری به دانش آموز به عنوان یادگیرندة 
فعال فراهم کرده است. طوری که می توان با استفاده از انواع 
روش های نوین مشارکتی، یادگیری معکوس، حل مسئله و 
پروژه، فرصت کسب تجربه های جدید در محیط های متنوع 
یادگیری را فراهم کرد و سهم اصلی را به ارزشیابی مستمر 
فراینــدی و عملکردی داد و از ارزشــیابی به مثابة یادگیری 

عمیق و مؤثر بهره برد. 
مــا در شــهر تهــران تــالش می کنیــم دانش افزایی و 
توانمندســازی معلمان، به عنوان تســهیل گران یادگیری، 
و مدیران، به عنوان راهبران تربیتی، با اســتفاده از ظرفیت 
مدرسه محورِی موضوعات پداگوژی و فناوری متمرکز شود 
و حداکثر کارایی و اثربخشــی برای ارائة خدمات آموزشی و 

تربیتِی باکیفیت به ذی نفعان ایجاد شود. 

دانش آمــوزان منطقة عشــایری، به علت کوچ ، نســبت به 
دانش آموزان روستایی و شهری، زمان آموزشی کمتری دارند. 
همچنین، درک و دریافت ایــن دانش آموزان با دانش آموزان 
شــهری متفاوت است؛ به دالیلی از جمله: بی توجهی والدین، 
و در مواقعی، کم ســوادی یا بی سوادی آن ها، کمبود امکانات 
آموزشی، و سخت بودن و وقت گیربودن شغل والدین. با توجه 
به شــرایط پیش آمدة کرونایی، دانش آموزان این منطقه، به 
دلیل نداشــتن گوشی هوشــمند و آنتن دهی بسیار ضعیف 
اینترنــت، نمی توانند مثل بقیة دانش آموزان در برنامة شــاد 
فعالیت داشــته باشند. در مواردی، ســیگنال دهی نامناسب 
تلویزیون آن ها را از شــبکة آموزش نیز بی بهره می سازد. در 
چنین شرایطی، تدریس برای بنده بسیار دشوار شد. من چند 
فعالیــت انجام دادم که در بهره مندی دانش آموزان از آموزش 

تأثیر بسزایی داشت؛ از جمله:
 برگزاری جلســة توجیهی با اولیای دانش آموزان دربارة 
اختصاص وقت روزانه برای تمرین و تکرار و روخوانی قرآن و 

فارسی و انجام تمرین ریاضی تا قسمت هایی که خوانده ایم.
 رایگان کردن خط هــای تلفن همراه اولیای دانش آموزان 

برای ارتباط بیشتر با آن ها؛
 ارتباط تلفنی صوتی از طریق تلفن همراه. بنده درس های 
قرآن و فارســی را می خواندم و آن هــا گوش می دادند. موقع 
ارزشیابی هم دانش آموزان می خواندند و بنده گوش می دادم. 
موقعی هم که اشــکال داشتند، راهنمایی شــان می کردم و 
بازخورد مــی دادم. امالها را می گفتم، بچه ها می نوشــتند و 
اولیای محترم تصحیح می کردند و به بنده گزارش می دادند. 
در انشا و هنر هم موضوعات را می گفتم و آن ها انجام می دادند.
 درس ریاضــی، از طریق تلفــن همراه و به صورت صوتی 
قابل تدریس  نبود. بنده در منزل هر فصل از کتاب ریاضی را 
به صورت جداگانه تدریس می کردم و در قالب کلیپ تدریس 
و آموزش، از طریق فلش یا دی وی دی در اختیار دانش آموزان 
قــرار می دادم. بعد از تدریس هــر فصل، تکالیفی را هم برای 

تمرین بیشتر در منزل می دادم. 
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