
تدريس يويويی در فضای مجازی
ويروس كرونا، علي رغم اينكه جان بســياري از عزيزانمان 
را گرفت و بســياري از كســب و كارهــا را از رونق انداخت، 
فرصت هاي بی بديلی را نيز براي ما فراهم كرده اســت و آن 
استفاده از فضاي مجازي است؛ از دوركاري گرفته تا خريدهاي 
ضروري و غيرضروري خانه. به نظرم مهم ترين كاري كه اين 
ويروس نانومتري انجام داده، تحولي اســت كه در چگونگي 
تدريس در دوره هاي متفاوت آموزشــي ايجاد كرده است. از 
تدريــس صادقانة يك دبير در شهرســتاني دورافتاده و روي 
ديوار ســفيد يخچال براي دانش آموزان ابتدايي اش گرفته، تا 
استادي كه كالس گروهي دانشــجويان دكترايش را در اين 
فضا برگزار مي كند. تدريس در فضاي مجازي فرصتي بود كه 
گرچه قباًل در مورد آن بســيار سخن گفته بودند، ولي كمتر 
در عمل بدان پرداخته شــده بود. به ناگاه كالس حقيقي از 
همة دبيران گرفته شد و خواه ناخواه در مقابل دوربين رايانه 
نشســتيم و تا به خود آمديم، مشغول تدريس مجازي شديم 
و به جاي دانش آموزان، تنها نام آن ها را در كنار ه هاي صفحة 

نمايش مي ديديم.
از نزديك شاهد تالش بسيار خوب همكاران عزيزم در اين 
مورد بودم و مشاهده مي كردم، چگونه دوستانم در اين روش 
نيــز هنرنمايي مي كنند و يك تنه تعداد زيادي دانش آموز را 
پشــت صفحه هاي ال اي دي به  وجــد مي آورند و خنده هاي 

بچه ها را به صورت XD مشاهده مي كنند.
سؤال هايشــان برقرار بود و براي هــر مطلب كوچك نمرة 
مناســبي را در نظر مي گرفتند. به فعاليــت دانش آموزان در 
كالس مجازي نمره مي دادند و از دانش آموزان مي خواســتند 

فقط اسم كنار صفحة نمايش نباشند.
بديهي اســت كه تدريس در اين فضا بسيار با فضاي كالس 

متفاوت است.
براي دبيري كه ســال ها در كالس متكلم وحده بوده و توقع 
شنيدن درس و سپس پرســش در لحظة مناسب را داشته، 
بسيار ســخت است كه مقابل دوربين بنشــيند و در كالس 
يــك نفره، داد ســخن دهــد و درس را با دقــت كافي بيان 
كند. همكاران مي دانند كه چگونه از چشــمان دانش آموزان 
درمي  يابيم كه آيا درس را فهميده اند يا نياز به توضيح بيشتر 
دارد. ما به چشمان دانش آموزان عادت كرده ايم و گفته اند كه 
مستمع صاحب سخن را بر ســر ذوق آورد. آيا معلم مي تواند 
بدون چشمان مشتاق دانش آموز به تدريس بپردازد؟ از اينكه 
مي گوييم بايد در فضايي جديد به تعليم  بپردازيم، منظورمان 

چيست؟ 
با بســياري از دوســتان در مــورد اين تجربــة چندماهه 
گفت وگوهــاي فراواني انجام دادم. واضح اســت كه نمي توان 
فقط جلوي دوربين مانند گذشته تدريس كرد و توقع داشت 

ـــاله سرمقــــ
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دانش آموز فقط نكته برداري كند. پس چه بايد كرد؟ ســعي 
مي كنم تجربيات دوستانم را بيان كنم. اولين نكته اين است 
كه كالس 90 دقيقه اي، همان گونه كه سال ها تذكر داده ايم، 
جواب گو نيست و بســيار خسته كننده و حتي براي چشمان 
دانش آموز مضر اســت. كالس ها بايد 45 دقيقه اي باشــند و 
سپس دانش آموز ربع ساعتي را استراحت كند تا كالس بعدي.

نكتة دوم تحرك شــديد كالس اســت. نبايــد دانش آموز 
را رها كــرد. بايد تدريس را به همراه پرســش، كار گروهي، 
و نظرخواهــي از دانش آموزان ادامــه داد. مي توان در حدود 
10 دقيقه موضوعي را تدريس كرد و ســپس از دانش آموزان 
خواســت، آنچه را از تدريس دريافته اند، توضيح دهند. به طور 
يكنواخت از همه پرسش شود و براي پاسخ هاي صحيح نمرة 
مثبتي در نظر گرفت. دانش آموزان ساكت سر كالس را بايد با 
تشويق، به وسط ميدان تدريس هل داد. همگان مي دانيم كه 
تشــويق معجزه مي كند. كافي است فهرستي از دانش آموزان 
ســركالس را كنار دست داشته باشيد و براي هر اقدام مثبت 
آن هــا نمره اي منظور كنيد. خواندن متــن كتاب را به آن ها 

بسپاريد.
از آنان  بخواهيد براي موضوع تدريس شــده، سؤال و تست 
مناســب بيابند. سايت ها و كانال هاي علمي فراواني داريم كه 
آزمايش هــاي علمي را انجام داده اند و فيلم هايشــان موجود 
اســت، از دانش آموزان كمك بگيريد. آن ها در جست وجو در 

اين فضا، بسيار استادانه عمل مي كنند. اطالعاتشان از رايانه، 
نرم افزارها و ... از ما بيشــتر است. چندين سال است كه من 
ايرادهاي مربوط به اينترنت و رايانه را از دانش آموزان مي پرسم 

و غالبًا پاسخ هاي به روز و مناسب را دريافت می کنم.
ســعي بر ســؤال مداوم از كالس و دانش آموز است. مبادا 
خود يك تنه كالسي را به پيش ببريد. اين رفت و برگشت با 
دانش آموزان را من »تدريس يويويي« مي نامم. از دانش آموزان 
ســاكت بخواهيد كه در فعاليت ها شركت كنند و در صورت 

لزوم از مشاور بخواهيد با خانوادة آن ها صحبت كند.
گاهي كالس را به دانش آموزان واگذار كنيد. شايد الزم باشد 
با هم در مورد موضوعي بحث كنند و شــما نظاره گر باشيد. 
حتمًا براي هر كالس، يك گروه فعال در فضاي مجازي درست 
كنيد و تمرين ها، سؤال ها و فيلم هاي آموزشي را در آن ها قرار 
دهيد. سعي كنيد هميشه در دسترس دانش آموزان باشيد و 
تدريس را با تفريح همراه كنيد و آن را به تمام ساعات متفاوت 

شبانه روز تسري دهيد.
اميد داريم كه روزي جامعه بشري بر مشكل كرونا غلبه كند، 
ولي حتي در آن روز نيز بايد اين تجربيات را پيگيري كنيم و 
از اين قدرت عظيم خاموش بهترين استفاده را بكنيم. در آخر 
صميمانه از تمام همكاران مي خواهم كه ما را در هنر معلمي 
خود در اين فضاي مجازي شريك سازند و تجربيات مفيدشان 

را برايمان ارسال دارند كه بسيار بدان محتاجيم.
سردبیر
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