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دبیرردبیرردبیریادداشت سردبیر ر سر س تاشتاشت ایایادد

برخـ︳ شدن ایده ها
 اصغر ندیری

ایده های آموزشی را مانند پرنده هایی فرض کنید که روی شاخه هایی 
نشسته اند و برعکس دیگر صیدها، منتظرند تا شما به عنوان آموزگار یا 
ولی دانش آ موز آن ها را به چنگ آورید. اگر به هر طرح یا ایده، چهره و 
شخصیتی بدهیم، شما بگویید تا حال با چند طرح متفاوت و برجسته 
برخورد داشته اید؟ چند ایده از خود شما به عنوان تسهیلگر یا طراح 
آموزشی بروز یافته است؟ برای مثال، با ترک تحصیل ها یا تکرار  پایه ای ها 
)اگر باشند( چه برخوردی کرده اید؟ به کسانی که نمی توانند از تلفن 
همراه و امکانات آموزشی آن  استفاده کنند، چطور؟ با آن ها که از بودن 

در فضای مجازی احساس ناامنی می کنند، چطور؟
یا اصوالً در زمانه ی شیوع بیماری های همه گیر یا بحران ها، چه اندازه 
افکار و نظرات شما شناور و متأثر از خالقیت و نوآورانه بوده است؟ یا 

اینکه صالح دیده اید  کالس را به طور موقت تعطیل کنید؟ یا دنباله روی 
دیگر همکاران پایه ی خود بوده اید، یا مصمم به در خانه ی دانش آموز 
خود در روستا، شهر و حتی حین کوچ رفته اید و به عنوان واسط و 
تسهیلگر، در جریان یاددهی- یادگیری ایفای نقش کرده اید؟ دانش آموزان 
شما باید بدانند آموزش مهم و اثرگذار است و برای آینده ای بهتر، همه 
باید سرمایه گذاری کنند. اگر مخاطب شما بپرسد این سرمایه گذاری 
چقدر سودمند است و چه هنگام به بار می نشیند، چه پاسخی باید داد؟ 
آموزش، گاه محصولی ملموس و سریع به بار می آورد و گاه در بلند مدت 
نتیجه می دهد. این شدت و روح فعالیت ها و همچنین شخصیت 
شماست که روی جریان سوار می شود و اثر واقعی را چون نقشی بر 
سنگ، برای همیشه باقی می گذارد. شما خود را دست کم نگیرید، زیرا 
برای این کار ماندگار ساخته شده اید! اگر دلتان گرفت، دستی را بگیرید 

و اگر در جایی کوچک هستید، جایگاهی بلند و بزرگ بسازید. 
برای  برنامه ی کتاب خوانی  آموزگاری را می شناسم که کتابخانه و 
کوچک و بزرگ راه انداخته است. هر چند فضایش کوچک است، 
اما دلی بزرگ دارد و به دوردست ها نگاه می کند. در این مجله با چنین 

افرادی آشنا شده و خواهید شد. 
باز آموزگار جوانی را می شناسم که کیلومترها راه می پیماید تا به کالس 
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خود برسد. با تلفن همراهش در خدمت دانش آموزان کمتر برخوردار 
است. هزینه های ارتباطی روز به روز هنگفت تر می  شود، اما در این بین 
این آموزگار ماست که میانه ی میدان را دارد و از هم پیمایی وا نمی ماند. 
ما به عنوان رسانه، وظیفه داریم این فعالیت ها را به منظور تشویق و 

ترویج، منعکس کنیم. 
آموزش و آثار آن را دست کم نمی گیریم. این جریان البته می تواند گاهی 
خنثا و یکطرفه و گاهی چندوجهی و پویا باشد. بستگی دارد به اینکه 
چه کسی این جریان را می بیند، درک می کند و خود را به آن می سپارد.

آنلاین و برخ︳
در این فکر بودم که این ایده ها و طرح ها را بیشتر معرفی کنم که 
دوست دانشمندم آقای دکتر مرتضی مجد فر از راه رسید. ایشان 
گفتند به تازگی کتابی نوشته ام که شاید به درد شما بخورد. با 
یک نگاه به جلد آن و اینکه قطع کوچکی داشت، متوجه شدم 
این هم از آن دسته مکتوباتی است که نباید بي تفاوت از کنار آن 
گذشت. کتاب های کوچک 40 نکته ای، 40 نکته برای حضور 

اثربخش مدیران، معاونان و ... . 
مناسـب  فرصـت  در  تـا  بگـذارم  کنـاری  را  آن  می خواسـتم 

مطالعـه اش کنـم که عنـوان درشـت تر آن، »من آنالین هسـتم..«، 
مقابل چشـمانم درخشـید. گفتم: خدا شما را فرسـتاده است. در 
همین حال که مشـغول یادداشـت سـردبیر این شـماره و اشـاره 
بـه بحث هـای روز فضـای پرتالطم تعلیم و تربیـت از جمله لزوم 
آمـوزش از راه دور و ایده پـردازی در ایـن زمینـه بـودم، شـما با 
دسـتی پـر، از راه رسـیدید و کتابـی با 40 نکته دربـاره ی حضور 
اثربخـش در فضـای مجـازی و الزامـات ریز و درشـت بودن در 
ایـن میـدان را مقابلم نهادیـد. به حقیقت گفته ایـد، اگر روزگاری 
»مجاز« مفهومی از سـر اسـتعاره و تمثیلی بود، امروز به واقعیتی 

آشـکار و همه گیـر در زندگی تبدیل شـده اسـت. 
کتاب در چهل نکته، به قبل از ورود به فضای مجازی و پس از 
ورود به آن اشاره دارد. همچنین، به ایجاد تمایز در صفحه ی ساخته 
می کند.  اشاره  گوناگون  درس های  الکترونیکی  محتوای  و  شده 
معرفی نرم افزار کاربردي )اپلیکیشن ( و رعایت اخالق حرفه ای و 
اینکه به قانون »کپی رایت« یا حق مؤلف وفادار باشید نیز از این 

نکات و توصیه ها هستند. 
به یقین، چهار تمرین پایانی کتاب می تواند شما را در تدریس و به دست 

دادن منابع جدید یاری کند. 


