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آموزش مجازى

چندسالی است که موضوع «مدرسة هوشمند» و هوشمندسازی مدارس در آموزش وپرورش مطرح شده و در اين راستا اقداماتی 
هم صورت گرفته اســت. شــايد چون تاکنون تعريف جامع و مانعی از مدرســة هوشــمند ارائه نشــده، برداشــت های متفاوتی از 
هوشمندسازی مدرسه از طرف مديران، معلمان و اوليای دانش آموزان انجام شده است. اما آنچه که تقريباً نقطة مشترک همة اين 
برداشت  هاســت، و در مدارس هم اتفاق افتاده اســت، به کارگيری يک تابلو به اصطالح هوشمند، و يک ويديو پروژکتور و رايانه در 

کالس است. به نظر شما صرف وجود اين اشيا در کالس درس، هوشمند شدن کالس را تضمين می کند؟
البته پاســخ به اين ســؤال برمی گردد به همان تعريف از هوشمندســازی که در باال اشاره شد. در هر حال واضح و مبرهن است 
که برای هوشمندسازی به اين زيرساخت ها و وسايل مذکور نياز داريم و درواقع وجود اين سخت افزارها برای هوشمندسازی شرط 

الزم است، ولی کافی نيست!
آنچه در هوشمندسازی اهميت بسزايی دارد، محتوا و مطالبی است که بايد توليد شوند و در اختيار معلمان برای ارائه در کالس 
قرار بگيرند. اين محتوا می تواند به صورت فيلم، کليپ آموزشی، فايل پاورپوينت، پی دی اف، انيميشن آموزشی، آزمايشگاه مجازی 

و ... باشد.
نکته ای که بسيار حائز اهميت است و شما دانش آموزان عزيز بايد به آن توجه کنيد، شرايط و وضعيتی است که به دليل وجود 
ويروس منحوس کرونا در کشــور ايجاد شــده و شــايد بتوان گفت، فرصتی به اجبار به دســت آمده است تا از آموزش های مجازی يا 
غيرحضوری اســتفاده شــود. البته الزمة اســتفاده از اين آموزش های مجازی در درجة اول، توليد محتوای الزم برای آموزش است. 
اگرچه استفاده از فيلم تدريس به صورت آنالين هيچ گاه نمی تواند جای حضور در کالس درس و استفادة حضوری از محضر معلم را 

بگيرد، اما شايد مزيت هايی نيز داشته باشد. اين تفاوت ها را می توان به صورت زير فهرست کرد:
الف) شما تمرکز بيشتری داريد (از مزاحمت های احتمالی هم کالسی های خود در امان هستيد).

ب) دبير شما احتماالً محتوای درس را به صورت فايل پی دی اف يا پاورپوينت در اختيار شما می گذارد تا وقت کمتری از 
کالس (برای نوشــتن روی تخته) گرفته شــود. شما هم می توانيد هرگاه بخواهيد، از اين فايل ها به عنوان جزوه استفاده 

کنيد.
ج) اگر فيلم تدريس آنالين ضبط شود و در اختيار شما قرار گيرد، می توانيد بارها به آن مراجعه کنيد و هر زمانی که بخواهيد، 

از آن استفاده کنيد.
معايب استفاده از تدريس های آنالين را نيز می توان به صورت زير فهرست کرد:

الف) امکان تدريس به شکل فعاليت محور کمتر وجود دارد و معلم نمی تواند موضوعی را با طرح يک پرسش يا فعاليت و 
مشارکت دادن دانش آموزان آموزش دهد.

ب) امکان طرح ســؤال از طرف شــما يا وجود ندارد و يا به ســختی امکان پذير است. خالصه اينکه تقريباً تعاملی بين معلم و 
دانش آموز وجود ندارد.

ج) امکان بازبينی و تصحيح تمرين ها و تکاليف توسط معلم تا حدی وجود دارد!
در خاتمه از شما دانش پژوهان عزيز درخواست می کنم، اگر دربارة مزيت ها و معايب آموزش های مجازی نظری داريد و يا در 

جهت رفع معايب راهکاری به ذهنتان می رسد، برای ما بنويسيد و به آدرس مجله ارسال کنيد.
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