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مدرسۀ واقعی در دنیای مجازی
  ام لیال صمدی / عکاس: آتوسا مالعلی

گفت وگو

 در یکی از روزهای آبان ماه 1399 مهمان مدرسة متوسطة اول پسرانة حافظ در ناحیه سه کرج بودیم. به دنبال این بودیم 
باخبر شویم این مدرسه با نیروی انسانی باتجربه و 27 سال سابقة آموزشی موفق، در شرایط ویژة کرونایی چگونه برنامه ریزی و عمل 
می کند. در این نشست صمیمی، با محمدعلی منوری، مدیر مدرسه، روح اهلل شاه بالغی، معاون آموزشی و دبیر مطالعات اجتماعی، 
محسن غفاری، معاون پرورشی و دبیر دینی و عربی، کاظم شهیدی، مشاور مدرسه و دبیر مطالعات اجتماعی، غالمرضا احمدی، 

معاون انضباطی و حمیدرضا طالبی، مسئول پایه و دبیر کار و فناوری، گفت وگو کردیم.
 منوری، مدیر مدرسه، عاشق تدریس است و از زحمات همکارانش قدردانی می کند. همکاران نیز از او تقدیر می کنند و او را مدیر 
موفقی می خوانند که از پیشنهاد های همکارانش استقبال می کند و تصمیمات فردی اتخاذ نمی کند. آنچه در ادامه می آید، گزارش 

مختصری از این نشست است.

 در مواجهه با بحران کرونا چه 
تصمیم هایی برای مدرســه اتخاذ 

کرده اید؟
ابتدای  از همان  محمدعلی منوری: 
راهکاری  دنبال  اســفندماه ســال 98 
بودیم کــه آموزش قطع نشــود. اولین 
فیلم های  فرستادن  برای  بسترهایی که 
آموزشــی به سراغ آن ها رفتیم، واتساپ 
و تلگرام بودند. اما به دنبال محیط بهتر 
بودیم. بعد از بررسی بسترهای آموزشی 
مناســب، در نهایت در بستر اسکای روم 
کار آمــوزش را دنبال کردیــم. با اینکه 
تجربة تازه ای بــود، اما آموزش ما مورد 
رضایت خانواده ها بود. ســخت بود که 
بچه ها به این روش جدید عادت کنند. 
برای من هم بسیار ناراحت کننده بود که 

حضور بچه ها را در مدرســه نمی دیدیم 
و مدرسه شــور و حال سابق را نداشت. 
اما همکاران شبانه روزی تالش کردند و 
توانســتیم سال خوبی داشته باشیم. در 
برنامة ســاالنة مدرســه در سال جدید 
)1399(، برای سه وضعیت سفید، زرد 

و قرمز برنامه ریزی انجام داده ایم.
اکنــون در شــرایط قرمــز کرونایــی، 
آموزش هایمان را به صورت آنالین در فضای 
ادوب کانکــت  ادامه می دهیم. کالس های 
آفالین را در برنامة واتساپ برگزار می کنیم. 
این فضا ممکن اســت برای بچه هایی که 
ظرفیتش را ندارند، مشــکل آفرین باشد. 
چرا که در خانواده ها، برای استفادة مناسب 
بچه ها از گوشی و فضای اینترنت، به خوبی 

فرهنگ سازی نشده است.

هنگام  اولیا  دغدغة  مهم ترین   
ثبت نــام فرزندشــان در ســال 

تحصیلی جدید چه بود؟
اولیــا در مورد دســتگاه های آموزش 
آنالین نگران بودند. ما در سال گذشته 
کمی ضعف داشــتیم، اما امســال این 
نگرانی کمتر شد. بسترهای آموزشی ما 
هم برای ارتبــاط در فضای آنالین بهتر 
شدند. اکنون خانواده ها به ارزش مدرسه 
پی برده اند. بچه ها در مدرسه، عالوه بر 
آمــوزش محتوای درســی، مهارت های 
زندگی را نیز یاد می گرفتند. نگرانیم که 
این رشد غیرطبیعی بچه ها در چند سال 
آینده چه می خواهد بر سر آن ها بیاورد. 
اولیا نگران اند که بچه ها در این شرایط 
چطور می توانند دوســت پیــدا کنند. 
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بعضــی از آن ها با ما تماس می گیرند تا 
بچه هایی را به آن هــا معرفی کنیم که 
فرزندشــان بتواند ارتبــاط صمیمی با 
آن ها داشته باشد. به دنبال این هستیم 
که فضایی فراهم کنیم تا بچه ها در آن 
فضا درس را کنار بگذارند و برنامه هایی 
چون مسابقه، شعرخوانی و دیدن فیلم 

را در کنار یکدیگر داشته باشند.

 چگونــه معلمــان را بــرای 
آموزش هــای آنالین آماده کردید؟ 
چه  خدمت  ضمــن  در  معلمــان 

دوره هایی را گذراندند؟
بــرای بعضی همکاران  تغییر روش ها 
واقعًا ســخت بود. اما مــن از همکارانم 

تشــکر می کنم که با همة سختی ها، از 
آنجا که نگران یادگیــری دانش آموزان 
بودند، خودشــان را به سرعت هماهنگ 
کردنــد و تطبیق دادنــد. تولید محتوا 
برای همکاران ســخت بود. در تابستان، 
کالس آمــوزش ادوب کانکت و آموزش 
نرم افزارهــای تولید محتوای آموزشــی 
چون نرم افزار »کمتازیا« را در مدرســه 
برگــزار کردیم. این جلســة آموزشــی 
ضبط هم شــد و فیلم های آن در اختیار 
همکاران قرار گرفت. همکاران به سرعت 
خود را به روز کردند. تعدادی از همکاران 
برای ضبط فیلم در فضای کوچک منزل 
مشــکل داشــتند. ما در مدرسه فضایی 
برای ضبط فیلم مهیا کردیم تا همکاران 

از آن استفاده کنند.

  بــرای کیفیت بخشــی بــه 
آموزش هــا در شــرایط فعلی چه 

پیشنهادی دارید؟
با توجه به شرایط، نمی دانم شدنی باشد 
یا نه، اما ما بستری مناسب برای آموزش 
می خواهیــم. باید تدابیــر خاصی اتخاذ 
شــود تا حداقل برای مراکز آموزشی این 
امکان فراهم شود که از اینترنت پرسرعت 
استفاده کنند. ما قطعًا دلمان می خواهد 
بتوانیم در بستر و محیطی امن و 
کنترل شده، مانند برنامة شاد، 
باشیم.  داشته  را  آموزشمان 
ضعف های  منتظریــم  اما 
آن برطرف شود تا دست 
به  اولیا  باشــد.  بازتر  ما 
اســتفاده از برنامة شاد 
تمایل نداشــتند و با 

اصرار ما وارد این محیط شدند. خواستیم 
به صورت آزمایشی برای انتخابات انجمن 
اولیا و مربیان در فضای برنامة شاد پخش 
زنده داشــته باشــیم، اما صــدا و تصویر 
به صــورت دائم قطع می شــد. در نهایت 
جلســه را قطع کردیم و آن را در فضای 

ادوب ادامه دادیم.

  میــزان یادگیــری بچه ها در 
آموزش مجازی چگونه است؟

روح اهلل شاه بالغی: با اینکه مدرسة 
حافــظ تالش کرد شــرایط خوبی مهیا 
کند، اما واقعیت این است که حتی با کار 
شبانه روزی و در شــرایط خوب مجازی 
هم یادگیری دانش آموزان به اندازة کالس 
حضوری نیست. تالش کردیم در فضای 
ادوبی کانکت ارتباط دوسویه برقرار کنیم 

تا تأثیرگذاری بیشتری داشته باشیم.

 آیا آموزش تلویزیونی به شما و 
دانش آموزان کمک می کند؟

روح اهلل شاه بالغی: مطابق بازخوردهایی 
که از دانش آموزان دریافت کردیم، درصد 
پایینــی از آن ها آمــوزش تلویزیونی را 
می بینند، چرا که تدریس های تلویزیونی 
جذاب نیســت و تدریــس از روی متن 
کتاب ارائه می شــود. اینکــه معلم فقط 
انتقال دهندة متن کتاب باشد، کار مهمی 
انجام نداده اســت. معلــم باید بتواند در 
ذهن بچه ها ســؤال ایجاد کند. معلمان 
ما خودشــان محتوا تولید می کنند، چرا 
که تأثیرگذارتر است. کرونا الزام همگانی 
خوبی بــرای همکارانمان داشــت تا به 

سمت تولید محتوای الکترونیکی بروند.
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 برای مغفول نماندن آموزش های 
تربیتی و فعالیت های پرورشی در این 

شرایط چه تدبیری اندیشیده اید؟
فعالیت های  مــا  غفاری:  محســن 
را  اجرایی مدرســه  تقویــم  پرورشــی 
اجرا  مجازی  به صــورت  مرحله به مرحله 
می کنیم. کانالی تشــکیل داده ایم که در 
آن فضا بین ساعت هفت تا هشت شب، 
فرهنگی  مســابقات  چون  فعالیت هایی 
و هنــری، قرآن و عتــرت و همین طور 
مسابقات کتاب خوانی را برگزار می کنیم. 
همچنین، ســایر برنامه های مشــاوره و 
تربیتی را در این فضا ارائه می کنیم. اولیا 
نیز آزادانه سؤاالتشان را مطرح می کنند 
و مــا به آن ها پاســخ می دهیــم. همة 
کالس های مجازی ما با یک آیه از قرآن 

کریم آغاز می شوند.

 خدمات مشاوره ای را در شرایط 
دنبال  مجــازی چگونــه  آموزش 
دانش آموزان  روزها  این  می کنید؟ 
و اولیا بیشــتر در چه زمینه هایی 

درخواست خدمات مشاوره دارند؟
کاظم شــهیدی: در مدرسة حافظ، 
ارتباط خوبی بین مشاور با دانش آموزان 
و اولیــای آنــان وجــود دارد. چون اگر 
اولیــا نخواهند، مشــاور نمی تواند کاری 
انجام دهــد. بچه ها و همین طــور اولیا 
مسائلشــان را در صفحة شــخصی با ما 
مطرح می کنند. گروه مشاوره هم داریم 
کــه بچه هــا موضوعاتی را بــرای بحث 
پیشنهاد می دهند و آن را در گروه ادامه 
می دهیم. در کانال مشاوره و تربیتی نیز 
محتواهای آموزشی را در حوزة سالمت 
روان و تربیت فرزندان به دانش آموزان و 
اولیا ارائه می دهیم که با استقبال خوبی 
مواجه شــده ایم. در شــرایط اورژانسی 
نیز اولیا برای دریافت خدمات مشــاوره 
به صــورت حضوری به مدرســه مراجعه 

می کنند.
با طوالنی شــدن حضــور بچه ها در 
منزل و کالس های غیرحضوری، بچه ها 
در دوســتیابی و همین طور در ارتباط 
با اولیا در منـــزل دچار چالش شدند. 
همچنین، ســـاعت بازی هــای آنالین 
آن هــا بیشـــتر شــده و اولیــا از این 
بابت ابــراز نگرانی می کننــد. ما برای 

بچه ها جدول برنامه ریزی فرســـتادیم 
مطالعه،  ســاعت های  چون  مواردی  تا 
ورزش و بازی های آنالین را در آن وارد 
 کنند و برایمان بفرستند. بعد در مورد 
میزان ســاعت های هــر فعالیت با هم 

صحبت می کنیم.

 با غیرحضوری شدن آموزش ها، 
چگونــه به برنامه هــای انضباطی 

مدرسه رسیدگی می کنید؟
غالمرضا احمدی: در ابتدای ســال 
تحصیلی، قوانین انضباطی فضای مجازی 
مدرسه را به بچه ها اعالم کردیم؛ قوانینی 
از این دســت که باید عکس خود را در 
پروفایل قرار دهنــد، به موقع در کالس 
درس حاضر شــوند و اعــالم حاضری 
را  باشــند. گفت وگوهای بچه ها  داشته 
در گروه های کالســی کنترل می کنیم 
و پیگیر حضــور واقعی دانش آموزان در 
کالس هســتیم. اما ارتباطمان با بچه ها 
و تأثیرگذاری مــان بر آن هــا، به خوبِی 
دوران کالس های حضوری نیســت. من 
هر ساله در همان ابتدای سال تحصیلی 
خصوصیات و ویژگی هایی هر دانش آموز 
تا جایــی که موجب  را می شــناختم؛ 
تعجب والدین می شــد. اما اآلن شــاید 
دانش آموز را حتی در خیابان هم ببینم، 

نشناسم.

تکالیــف  بررســی  بــرای   
دانش آموزان و ارزشیابی روش های 

ابتکاری هم دارید؟
اول  هفتة  دو  در  طالبی:  حمیدرضا 
سال تحصیلی روی این وقت گذاشتیم 

که مشــخص کنیم هــر دانش آموز چه 
توانایی هایــی دارد؛ قباًل چــه کارهایی 
انجام داده است و حاال به چه چیزهایی 
عالقــه دارد. مثاًل آیــا دانش آموزی که 
شش ســال رباتیک کار کرده، می تواند 
به بقیه آموزش دهد؟ ارزشــیابی ما در 
درس کار و فنــاوری بر اســاس پروژه 
است. مثاًل در بخش کار با فلز الزم است 
دانش آموز ســوهان زنی و اره زنی را یاد 
دانش آموزان  به  نمی خواهیم  اما  بگیرد. 
تلقیــن کنیم کــه در این شــرایط از 
بنابراین به صورت  بیرون خرید کننــد. 
آنالین و آفالین با ارائة فیلم  آموزشــی، 
تدریــس  پــی دی اف  و  پاورپوینــت 
پروژه های  نیز  دانش آمــوزان  می کنیم. 
خــود را به صــورت تولید محتــوا ارائه 
می کننــد یعنی مراحل تولید را توضیح 
می دهند. ســه نفر از دانش آموزان پایة 
هفتم در حال طراحی دستگاه هوشمند 
ضدعفونی کننــده هســتند و هر هفته 
گزارش کار می فرستند. پروژه هایی مثل 
نقشه کشی یا اختراع با وسایل دم دستی 
را نیــز می توان به راحتی در منزل انجام 
داد. می خواهیــم بچه هــا چیزهایی یاد 
بگیرند که در زندگی از آن ها اســتفاده 

کنند.

 آیا از شــبکة ملی رشــد هم 
استفاده می کنید؟

اســتفاده  خیلی  طالبی:  حمیدرضــا 
نمی کنــم. یک بار از این شــبکه کتاب 
دانلود کردم. قرار است به بچه ها بگویم 
چطور از فیلم های این شــبکه استفاده 

کنند.


