
شــیوع ویروس کرونا نظام آموزشی در دنیا 
به ویژه ایران را متحول ساخته است. چندسالی 
بود که آموزش مجازی در دانشگاه ها به عنوان 
یکی از روش های آموزشــی مورد توجه قرار 
گرفته بود، اما در نظام آموزش وپرورش عمومی 
جایگاهی نداشــت و صرفًا بــرای دوره های 
آموزشــی معلمان به صورت محــدود مورد 
اســتفاده قرار می گرفت. اما اکنون تجربیات 
کسب شده از آموزش مجازی در دوره کرونا 
نشــان داد که می توان در کنار آموزش های 
حضوری ســهمی قابل توجه را برای آموزش 
مجازی در نظر گرفت. روزهای ابتدایی شروع 
آموزش مجــازی در نظــام تعلیم وتربیت با 
چالش های بســیاری در زمینه آموزش درس 
تربیت بدنی و ارزشــیابی آن مواجه بودیم. اما 
رفته رفته با روبه رو شــدن با این بحران تازه 
راهکارهایی بــرای برون رفت از وضع موجود 
نمایان شد، به طوری که اکنون می  توان اذعان 
داشــت بخش قابل توجهی از ســرفصل های 
آموزش تربیت بدنی از طریق آموزش مجازی 
قابل انتقال اســت. البته دشواری هایی دارد و 
بسترهایی برای تحقق آن مورد نیاز است، اما 
نکته مثبت آن ورود تربیت بدنی و فعالیت های 
ورزشی به داخل خانه ها بود. این نکته اهمیت 
بســزایی در توســعه تربیت بدنی و افزایش 
مشــارکت جامعه به ویژه والدین در راستای 
تحقق اهداف تربیت بدنی دارد و الزم اســت 

مسئوالن و تصمیم سازان عرصه تعلیم وتربیت 
از کنار آن به سادگی عبور نکنند.

یکی از چالش های جدی درس تربیت بدنی 
نبود کتاب دانش آموز اســت که به دنبال آن 
بســیاری از والدین و حتی خود دانش آموزان 
و بعضاً  اولیای مدرســه ایــن درس را جدی 
نمی گیرنــد، اما بــا ورود بــه عرصه آموزش 
مجازی شــاهد بودیم که خانواده ها بیشتر از 
کــم و کیف اهداف تربیت بدنــی در مدارس 
اطالع پیدا کرده و تا حدودی همراه  شده اند. 
اگر این روند ادامه پیدا کند و زمینه ای فراهم 
شود تا معلمان تربیت بدنی بتوانند در دوران 
پســاکرونا در کنار آمــوزش حضوری درس 
تربیت بدنــی، از ظرفیت های آموزش مجازی 
نیز بهره مند شــوند و محتواهای هدفمندی 
برای ارائه تکالیف حرکتی در منزل با محوریت 
فعالیت های بدنی خانوادگی برای دانش آموزان 
تولید و ارائه شود. می توانیم شاهد این باشیم 
که رفته رفته فعالیت های ورزشــی در برنامه 
هفتگی خانواده ها جا بگیرد و از این رهگذر، 
گامــی در ایجاد تحول در نظام تعلیم وتربیت 
برداریــم. امــا بیــم آن می رود کــه پس از 
بازگشایی مدارس به دالیل گوناگون مسئوالن 
آموزش وپرورش در حفظ و نگهداری و توسعه 
شبکه آموزشی دانش آموز )شاد( کوشا نباشند 
و این ظرفیت عظیم ایجادشــده برای تعامل 

خانه و مدرسه به فراموشی سپرده شود. 

   دکتر زهرا تسلیمي

تربیت بدنی 
در پساکرونادر پساکرونادر پساکرونا

سـرمقاله

رشد آموزش سلامت و تربیت بدنی، دورۀ بیست و دوم، شمارۀ 22
زمستان  1400


