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ایثار در  کرونا
علياكبري،راهبرآموزشیتربیتیمدارسعشایری

شهرستاننهبندان،استانخراسانجنوبی

در ایــام کرونا که معمواًل اکثریت مناطق، قرمز و نارنجی بودند 
و آموزش به صورت غیرحضوری صورت مي گرفت، مدرسه هاي 
روستایی با مشکالت فراوانی دست وپنجه نرم مي كردند. نبود 
اینترنت، نداشتن گوشي هوشمند یا رایانه و بضاعت كم مالي 
خانواده  ها عمده ترین این مشكالت بود. در این مسیر و براي حل 
این موضوع اقدامات فراواني صورت گرفته است كه بیان برخي 

از آن ها بر تجربه ي كاري مان خواهد افزود.
و اما یکی از روش هایی که ما در برخي از مدرسه هاي روستایی-

عشایری حوزه  ي راهبری که از نعمت پوشش اینترنت برخوردار 
نبودند به کار گرفتیم و نتیجه ي خیلی خوبی داد، استفاده از فلش 
بود. ابتدا اطمینان حاصل کردیم که همه ی دانش آموزان در خانه 
تلویزیون دارند و از دستگاه رقمي )دیجیتالي( استفاده می کنند 

که قابلیت پخش فایل های فلش را دارد. 
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 مزایای استفاده از فلش:
هر فلش كه به قیمت ۷4هزار تومان و با استفاده از جذب کمک های خیرین تهیه 

شده است، سال ها از آن استفاده مي شود.
دانش آموز می تواند، هر فایل آموزشی مثل تدریس معلم را كه در حافظة فلش ضبط 

مي شود، نامحدود ببیند تا خوب یاد بگیرد.
در هفته های آخر كه بین تعداد بسیار محدودی از دانش آموزان در استان رایانك و 
گوشی هوشمند  توزیع شد، قیمت تقریبی هر گوشی ۳میلیون تومان بود كه  فقط یك 
دانش آموز مي توانست از آن استفاده كند. در صورتی که با سه میلیون تومان می توان 

برای بیش از  چهل دانش آموز فلش تهیه كرد.
قیمت هر برگ کاغذ كه براي درس نامه اســتفاده مي شــود، با احتساب هزینه ي 
رونوشت )كپي(، بسته به انصاف افراد، بیش از هزار تومان است و در هفته تقریبًا بیش 
از َده برگ برای هر دانش آموز باید هزینه كرد. در کمتر از هشت هفته قیمت تهیه و 
چاپ درس نامه ي هر دانش آموز بیشتر از قیمت یک فلش یعنی ۷۴هزارتومان خواهد 

شد. توجه داشته باشید که این هزینه قابل برگشت نیست.
در دوره  ي اول ابتدایی، به ویژه پایه ي اول که هنوز آموزشــی انجام نشــده اســت، 
درس نامه شاید جایگاه مناسبی نداشته باشد. درس نامه بیشتر جنبه ي تمرین دارد و 
یك فعالیت تکمیلی است. در صورتی که آموزگار پایه ي اول می تواند فیلم آموزش هر 
درس را که خودش ضبط كرده است، ازطریق فلش در اختیار دانش آموزان قرار دهد.

خیلی از فعالیت های مکمل آموزشــی، بازی هــا و… را می توان از طریق فلش در 
اختیار دانش آموزان قرار داد.

و… .

تعدادی از دانش آموزانی که از این طریق فعالیت های آموزشی را در اختیارشان قرار 
داده بودیم، ضمن یك نظرسنجي بیان داشتند كه یادگیری به این شكل بهتر انجام 

شده است. میزان رضایت ایشان فراتر از حد انتظار بود.
هنوز هم در مدرســه هاي روستایی خانواده هایي هستند كه اینترنت و رایانه ندارند 

و می توان با این روش فعالیت های تکمیلی را در اختیار این دانش آموزان قرار داد.


