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شيوع بيماری کوويد -19 يا کرونا موجب شد که دانش آموزان 
و معلمان در سرتاســر جهان، به ســرعت به آموزش و يادگيری 
مجازي روی آورند و به جای شــيوه هاي سنتی و کالس محور، 
فرايند يادگيری دانش آموزان از طريق کالس های برخط پيگيری 
شــود. تأثير اين تغييــر رويکرد و گســترش ابزارهای ارتباطي 
هوشــمند مورد نياز برای آن، می تواند برای هميشه و دائم نحوة 

ارائة آموزش و تحصيل در آينده را تغيير دهد. 
متخصصان حوزة آموزش شــروع به بررسی آثار و پيامدهاي 
ماندگار ناشی از اين وضعيت کرده اند و سؤال اصلی آن ها نيز اين 
است که فرايند آموزش در دوران پس از همه گيري کرونا و اتمام 

اين بيماری چگونه خواهد بود؟ 
بعضی از اين کارشناسان معتقدند که با پايان يافتن بيماری 
کرونــا، آموزش بــه همان حالت اوليه کالس محور و ســنتی 
خود در قالب بازگشــايی مدارس باز می گردد. برای بسياری 
ديگر از کارشناســان، اما تغيير شکل اجباری فرايند آموزش 
از حالت کالس محور ســنتي به يادگيری و آموزش مجازي، 
نشــانه اي برای تصويرســازی از آينده اســت و اينکه فرايند 
آموزش در آينده چگونه خواهد بود؟ هشــدارهاي ســازمان  
بهداشت جهاني بيانگر اين واقعيت تلخ است كه ممکن است 
شــرايطی نظير همه گيري کرونا، در جهان امروز دوباره تکرار 
شــود و ما با عوامل مشابهي روبه رو شويم. بنابراين الزم است 
تا ضمن حفظ دســتاوردهاي كنوني، دربارة مهارت های الزم 
دانش آموزان و معلمان هنگام مواجه شــدن با چنين شرايطي 

انديشيده شود.
آمــوزش و يادگيری مجازي همة واقعيت های پيرامون خود را 
نيز تحت تأثير قرار داده است، تا جايی که گاهی به  نظر می رسد 
اثرگــذاری فضای مجــازی در امور تعليم و تربيــت چالش هاي 
جديدي را ايجاد كرده اســت. يکی از عوامل و زمينه های بسيار 
مهم در اين روش آموزشی، تعامل ميان معلم و دانش آموزان است 
که به طور طبيعی حذف می شــود. در اين مسير عالوه بر حذف 

تعامل مستقيم معلم با دانش آموز، تعامل مستقيم دانش آموزان 
با يکديگر نيز حذف می شود؛ اين در حالی است که تعامل نقش 
مهمی در روند آموزش و تقويت مهارت هاي اجتماعی و تربيتی 

به همراه دارد. 
از سويی ديگر تعطيلی مدارس و مراکز آموزشی باعث شد که 
در روند يادگيری دانش آموزان اختالالت عميق و غيرقابل جبرانی 
روی دهد. در روند ارزيابی های دانش آموزان نيز مشکالت جدی 
پديدار گشــته و در عين حال، سطح کيفی اين ارزيابی ها نيز به 

نحو چشم گيری تنزل پيدا کرده است. 
امتحانات داخلی مدارس )در اصطالح ميان ترم( هم که شــايد 
از نظر بسياری دارای اهميت خاصی نباشد، به دليل شيوع کرونا 
تعطيل شــدند. اما فراموش نکنيم که هــدف از اين امتحانات و 
ارزيابی های مستمر داخلی، کسب اطالعات و ارزيابی ها در مورد 
نحوة پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و ارائة بازخورد مناسب به 
خانواده های آن ها و معلمان است. از دست دادن اين اطالعات و 
نتايج اين ارزيابی ها موجب می شود که شناخت معلمان و والدين 
از مشکالت آموزشی و نحوة عملکرد دانش آموزان مختل شود و 
هم زمان تأثيرات منفي بلندمدتی نيز در رشد علمی دانش آموزان 

از خود به جای بگذارد.
برخالف چالش هاي ايجادشــده از همه گيــري كوويد- 19 و 
تعطيلي مدارس، اســتفاده از شيوه هاي نوين آموزشي در بستر 
فناوري اطالعــات و ارتباطات ، زمينه هاي الزم را برای يادگيری 
مجازی و از راه دور فراهم کرد که طيف وســيعی از راهبردهای 
آموزشــی و مدل های تلفيقي را شــامل می شود. همين تجربة 
يادگيری مجازی به همراه ابداعاتی که در ســطح جهانی برای 
پياده ســازی آن به وجود آمد، منجر به ارتقاي ســواد ديجيتالي 
معلمان و دانش آموزان گرديد. برای يک معلم ســواد ديجيتالی 
شامل سواد پاية رايانه، شــناخت شبکه های اينترنتی، شناخت 
و تفکر محاســباتی و توليد محتوای چندرسانه ای است. بر اين 
اســاس معلمان در دنيای امروز و در مواجهه با شــرايطي نظير 
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همه گيري كرونا، عالوه بر ســواد مرســوم و تخصصی آموزش، 
نيازمند سواد ديجيتالی نيز هستند.

از طــرف ديگر طيف وســيعی از فعاليت هــای يادگيری و 
تدريس در چارچوب آموزش مجازي، اهميت تدريس سنتی و 
کالس محور را زير ســؤال برد و در عين حال نکات باريک تری 
نيــز مدنظر قرار گرفت. به عنوان مثال اين نکته که کالس های 
برخــط طوالنی الزامــًا، با قواعد روان شناســی و اصول علمی 
مبتنی بر نحــوة يادگيری دانش آموزان مطابقــت ندارند. در 
حالی که برای دهه ها متخصصان دربارة مرز خاکســتری ميان 
يادگيری سنتی و يادگيری مجازي بحث می کردند و اين مرز 
و هم پوشانی برای آن ها شناخته شده بود، شيوع بيماری کرونا 
به ســرعت روی اين مرزهای خاکســتری و هم پوشاني ميان 
اين دو نوع آموزش خط بطالن کشــيد. شــيوع اين بيماری، 
متخصصان و سياســت گذاران حوزة آمــوزش را متوجه اين 
نکته کرد که به جای راهکارهای تک ُبعدی بايد به فرايندهای 
يادگيــري مرکب1 و ترکيبــی2 تأکيد کنند و حــق انتخاب 
بيشــتری به معلمان و دانش آموزان بدهنــد. به مرور اين امر 
تبديل به يک اصل عادی برای توســعه بســترهای آموزشی و 
بهبود مهارت های معلمان و دانش آموزان شد، تا در چارچوب 
آن بتوانند فرايند يادگيری و آموزش را در قالب سيســتم های 
منعطفــی قابل  ارائه و بهره برداری كنند. بر اين اســاس حتی 
پس از پايان اين بيماری نيز اين راهبردهای مرکب و ترکيبی 
در آينده برای دانش آموزان دوره هاي تحصيلی و همة سنين، 
اســتفاده خواهند شــد و اين يعنی يک تحول در نحوة ارائة 

آموزش که در آينده نيز ماندگار خواهد بود.
همة اين موارد به اين معنی اســت که بحث يادگيری و فرايند 
آموزش در آينده، ديگر به شــکل ســنتی و تک ُبعدی نخواهد 
بــود و معلمان می تواننــد، راهکارهای آموزشــی متنوعی را از 
ميان گزينه های مختلف آموزشــی، برای ارائة فرايند تدريس و 
يادگيری انتخاب کنند. ترکيب متنوعی که به وسيلة نسل قبلی 
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دانش آموزان و معلمان و در شرايط شيوع بيماری کرونا امتحان 
خود را پس داده و در بســتر تدريس و يادگيری مجازي خوش 
درخشيده است. از سوی ديگر بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که 
نتايج يادگيری و آموزش حاصل از اين شيوه نيز بسيار چشم گير 
بوده اســت. بسياری از معلمان و برنامه ريزان آموزشی در فرايند 
آموزش مجازي، بر اين نکته نيز تأکيد می کنند که بايد شــيوة 
ارزيابی و ســنجش دانش آموزان و در مجموع راهبردهای مورد 
اســتفاده در اين زمينه تغيير کند و با شيوه های نوين جايگزين 
شود. اين شيوه های نوين بايد شامل ارزيابی هايی شود که فرايند 
يادگيری را براســاس راهبردهاي مختلف آموزش مجازي مورد 
بررســی و آزمون قرار  دهد. بحث هــا و گفت وگوهای تعاملی در 
کالس برخــط، تدريس بــا محوريت مشــارکت دانش آموزان 
و اســتفاده از بازی هــای مختلف برای افزايــش تمرکز و توجه 
دانش آموزان به مطالب درسی و ايجاد انگيزه برای آنان از جمله 
اين موارد اســت. در اين راســتا بايد تغييراتــی را نيز در زمينة 
بازة زمانــی آزمون ها و افزايش زمــان آن و همين طور افزايش 
انعطاف پذيــری فرايند ارزيابی و نمره دهی در نظر گرفت. تجربة 
برگزاری کالس های مجازي در دوران شيوع بيماری کرونا نشان 
داده اســت که در هنگام برگزاری آزمون های پايان نيم سال بر 
مطالب ياد گرفته شده در کالس و تجربة آموزشی دانش آموزان 
در پياده ســازی مهارت ها و دانش های منتقل شده به آن ها بايد 
تأکيــد کرد. به طور مثال پروژه های گروهی که برای انجام آن ها 
بايد ترکيبی از ابزارهای رســانه ای اجتماعی و خالقيت فردی را 
به کار برد و هم زمان به تقويت حس همکاری مشترک برای حل 
مسئله توجه کرد. بدين ترتيب مهم ترين وجوه ارزيابی ها منظور 
مي شــود و بيشتر دانش آموزان نيز در اين چارچوب از اين نحوة 

ارزيابی و آزمون استقبال می کنند.
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