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يادگيري من
و دانش آموزانم
تأثير كارآمدی آموزگار بر افزایش

اعتمادبه نفس و كاهش غيبت و
ترک تحصيل

شكوفهرنجبرگلشواری
آموزگار،قشم

آموزگاري 33 ساله ام، با 17 سال سابقه ي کار. 
عاشق آموختن و یاددادن هستم. تاكنون، در این 
مسیر، تالش كرده ام خودم هم با بچه ها آموزش 
ببینم. ازاین رو، همیشه همراه با سؤال هایي که 
دانش آموزان می پرسند و برای رفع کنجکاوی 

آن ها، من هم شروع به مطالعه مي کنم.
ااگر سؤالي پرسیده مي شد و من درباره ي آن 
اطالعاتي نداشتم، در حضور بچه ها، با استفاده از 
سیستم هوشمند مدرسه، در مورد همان سؤال 
تحقیق می کردم و از این طریق، روش درست 
جست وجوکردن در اینترنت را هم به آنان یاد 
مي دادم. عالوه بر ایــن، خودم با آموزش هاي 
جدید بــه روز مي شــدم، دانش آموزانم را نیز 
تشویق مي كردم در زمینه ي نرم افزارهای مهم 
و کاربردی مثل »کامتازیا، اینشات، پاورپوینت 
و ویــوا« آموزش ببینند و با اســتفاده از این 
نرم افزارها محتواهایي درســی با صدا و تصویر 
خودشان برای کالس آماده کنند. این موضوع 
تأثیر بســیارخوبی در افزایش اعتماد به نفس 

آن ها داشت.
 امســال، در آموزش مجــازی، همین روش 
را ادامه دادم. راه بسیارســختی بود. نخســت 
نرم افزارهاي مناسب  را به دانش آموزانم معرفی 
کردم، اما قبل از آن، خودم روی این برنامه ها 

تسلط الزم و کافی را یافتم. 
ســپس بچه ها را در گروه های سه نفري قرار 
دادم. قرار شد آن ها تكلیف هایشان را در همان 

گروه های ســه نفري بفرستند و سرگروه ها 
تكلیف هــا را، با نظارت من، بررســی و رفع 
اشــکال كنند. به غیر از بررسي تکلیف و رفع 
اشکال  درسی، رفع اشکال نرم افزار هایی که 
دانش آموزان با آن ها کار می کردند نیز در 
این گروه ها انجام می شد. با نظرسنجی از 
اولیا و دانش آمــوزان، یک روز در میان، 
ساعتی را براي آموزش كار با نرم افزارها 
و رفع اشــکال گذاشتیم. کم کم شروع 
کردیم به ســاخت محتواهــای کوتاه 
با صدای دانش آمــوزان. این کار برای 
بچه ها تازگی داشت. سعی می کردند 
در ســاخت محتوا خالقیت داشــته 

باشند و حتی با هم همكاري كنند.
قرار شد بچه ها به جای انجام تکلیِف 
آخر هفته، کار جالبي انجام دهند. آخر 
هر هفته کتابــی را تعیین و مبحثي 
از مباحث همان کتاب را مشــخص 
مي كردم که در طول هفته تدریس 
شده بود، مثاًل ریاضی مبحث جمع 
امکانات  که  دانش آموزی  کســرها. 
تولید محتوا را با استفاده از گوشی یا 
رایانه داشت، این مبحث را با تـوجه 
بـه امـکاناتش آمـاده می کـرد و روز 

شـنبه ارائه مـي داد. 
کــه  بچـــه هایي 
امکانــات فناورانه 
نداشــتند هم با 
آنچه  از  استفاده 
اختیارشان  در 
بود، مثل تخته 

دبستان پسرانه ي شــهيد مطهری مدرسه اي اســت كه در استان 
هرمزگان، شهرستان  قشــم قرار دارد و آقای جمالی مدير آن است. 
مدرسه 450 نفردانش آموز دارد و 13 كالس درس. جمعيت تقريبي هر 
كالس 34نفر است. خانم شکوفه رنجبر آموزگار پايه ي  چهارم است و 

در كالسش 39 دانش آموز دارد.
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و حتی صفحه ی دفتر، لگو، 
نمد و اسباب بازی  هایشــان، تدریسي 
عالی را انجــام مي دادند. آن ها از خودشــان 
فیلم مي گرفتند و مي فرستادند. دانش آموزانی 
که در آن هفته نوبت تدریسشــان نبود، باید 
موضوع  مشخص شــده را مطالعه می کردند تا 
بتوانند در روز شنبه در پرسش و پاسخ شرکت 
و به دوســتان هم گروهی خود در فهم بیشتر 
مطلب کمک کننــد. در این بین اولیا هم به 
کمک ما آمدند و در تدریس ایده های جالبی 
را پیشنهاد دادند که بر جذابیت کار افزود. این 
مسیر تمرینی  شد برای افزایش اعتماد به نفس، 
مســئولیت پذیری، نظم و تمرین سخنوری 
دانش آموزان. بازخوردهای مثبتی كه بچه ها از 
من و هم کالسی های خود دریافت می کردند، 
آنان را برای ادامه ی کار ترغیب می كرد، تا آنجا 
كه خودشان مي توانستند در آموزش نرم افزار ها 

به دوستانشان كمك كنند.
از آنجا كه دانش آموزانم در زمینه ي نرم افزارها 
آموزش دیده اند، در مسابقات به خوبي شرکت 
می کنند و  از این طریق انگیزه ی بیشتری برای 

یادگیری به دست می آورند.
این گونه است که شاگردان من به راحتی مقابل 
دوربین مي روند، خیلی خوب صحبت مي کنند 

و سخنراني و تدریس مي کنند. 
با این فعالیت ها، دانش آموزانم تا حد مطلوبی 
به کالس درس عالقه مند شده اند  و غیبت هاي 
آن ها به حداقل رسیده اســت. در پایان سال 
هم پرسش نامه اي را به منظور سنجش روند 
كار امســال طراحي كردم تا میزان رضایت و 

موفقیت كارم را بسنجم. 

پرسش نامه

بسمه تعالی
دانش آموزان عزيز

پرســش نامه ای که در اختيار داريد، 
روش  تأثير  ميزان  »سنجش  به منظور 
تدريس و مديريــت معلم بر افزايش 
برخط«  در کالس  دانش آموزان  رغبت 
است  است. خواهشمند  طراحی شده 
با دادن پاسخ های صادقانه در زمينه ي 
در کالس،  آمــوزگار  و  عملکرد خود 

همکاری الزم را مبذول فرماييد. 
بــا عبارت هاي»خيلی زيــاد،  زياد، 
متوسط و کم« به سؤاالت پاسخ بدهيد.

جنسيت: ............. 
پايه ي تحصيلی: ............... 
سال تحصيلی: ............... 

رضايت شــما از روند برگزاری کالس 
برخط امسال چقدر است؟

   
يادگيری شــما در زماني كه خودتان 
درس را  ارائــه  داده ايد، تا چه اندازه 

عميق بوده است؟    
 

روش تدريس معلــم چقدر در حضور 
به موقع شــما در کالس درس مجازی 

تأثيرگذار بوده است؟
   

اخالق معلم چقدر در ميل و رغبت شما 
برای شرکت به موقع در کالس مجازی 

تأثير داشته است؟
   

يادگيــری شــما از درس هايــي كه 
هم كالسي هايتان ارائه كرده اند، تا چه 

اندازه بوده است؟   
 

آموزش نرم افزارهای کاربردی چقدر در 
کرده  کمک  شما  به  درس ها  يادگيری 

است؟   
 

نرم افزارهای  از  معلــم  اســتفاده ي 
کاربردی چقدر در يادگيری درس ها به 

شما کمک کرده است؟   
 

به روزبودن اطالعات معلم و تسلطش بر 
موضوع تدريس تا چه ميزان بر سرعت 

يادگيری شما مؤثر بوده است؟  
  

با سپاس فراوان


