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 مونس پازکی

به قلم معلم

  امــروز از ســاعت30: 8، بــا یکی 
از دبیــران مدرســه در تدریس برخط 
همراه شدم؛ دبیر ریاضی پایة نهم. دبیر 
مربوطه کالس را با یک جملة انگیزشی 
آغاز کرد که به نظرم جالب آمد. بعد، از 
طریق بات)bot( حضور و غیاب، فرصتی 
چنددقیقــه ای را بــرای حضور و غیاب 
دانش آمــوزان تعیین کرد و یک حال و 
احوال پرســی مختصر. زمان کالس های 
برخط بســیار کوتاه است و او در زمان 
۳5 دقیقــة کالس، کلی کار برای انجام 
داشت. برای تدریسی که به طور معمول 
شاید می توانست در یک کالس حضوری 
در زمانی حــدود 15 دقیقه با آرامش و 
راحتی انجام شود، چندین محتوا تولید 
می دانســتم  که  محتواهایی  بود؛  کرده 
خودش بــا زحمات فــراوان آموخته تا 

آن ها را بسازد.

تازه آغاز راه بود. فایل ها را بارگذاری 
کرده بود، ولی حــدود ۲5 دانش آموز 
کالس از ۳6 دانش آموز پیام  گذاشتند 
که فایل برایشــان باز نشده  است یا باز 
نمی شــود یا با سرعت بسیار کندی در 
حال بارگیری اســت. با کمال ناباوری 
دیــدم که معلــم نازنین مدرســه مان 
پیش بینــی این موضوع را کــرده و با 
نرم افــزار دیگــری روی فایــل کتاب 
تدریس کرده  است تا در حجمی بسیار 
کم بتوانــد آن را بارگذاری کند. چقدر 
برایش! چقدر می تواند  ناراحت شــدم 
طاقت فرسا باشــد که تو بدون داشتن 
دانــش کافی و تنها بــا تالش خودت، 
برای یک عنوان ســاده، دو نوع محتوا 

آماده کرده باشی!
تدریس که تمام شد، تنها پنج دقیقه 
از زمــان کالس باقی  مانده بود تا دبیر 
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دیــدم که تعــدادی تکلیف مشــخص 
کرد و خواســت دانش آموزان تا ساعت 
پنج عصر برایش بفرستند که بتواند تا 
کالس بعدی اشکاالت آن ها را مشخص 
کند. در پایان برای جلسة بعد امتحان 
در نظــر گرفت و به دانش آموزان گفت 

برای امتحان تشریحی آماده باشند.
 بعــد از پایــان کالس، از همــکارم 
از مدل های آزمون های  پرســیدم چرا 
نمی کنید؛ هم  اســتفاده  چندگزینه ای 
راحت تر طراحی و هم راحت تر تصحیح 
می شــوند. او گفــت با وجــود راحتی 
درس هایی  در  چندگزینــه ای،  مــدل 
ماننــد ریاضــی نیازمند این هســتیم 
که بدانیم دانش آمــوز چگونه و از چه 
راهی به نتیجه رســیده است. بنابراین، 
با وجود اینکــه تصحیح آزمون مجازی 
بسیار ســخت و وقت گیر است، ترجیح 
می دهم عمق دانسته های دانش آموزانم 

را بیازمایم.
با یک محاســبة سرانگشــتی و با این 
روال کند و ضعیف زیرساخت، پیداست 
این معلم، نه ۲۴ ســاعت، که برای این 
۲۴ ســاعت چیزی حــدود دوبرابر باید 
زمان بگــذارد تا بتواند عــالوه بر رفع 
سختی یادگیری مجازی، خألهای ناشی 

از ضعف شاد را نیز پاسخگو باشد. 
چــه فشــار و ســختی مضاعفی بر 
شــانه های ایــن عزیزانــم ســنگینی 
می کند؛ از ســوی دیگر، چقدر ناراحت 
دانش آمــوزان  شــدم! چقــدر دغدغه 
داشــتند! اصاًل آرام و قرار نداشــتند! 
به طور دائم نگران بودند نکند چیزی را 
جا انداخته باشند یا صدایی را نشنیده 
بــاز کردن  از ســختی  تازه،  باشــند! 
فایل ها در شــاد به معلمشــان شکایت 
می کردنــد، چرا کــه او را نمایندة این 
شبکه می دانستند. به طور مرتب تأکید 
می کردنــد: خانم فقــط همین فایل ها 
بود، یا من دریافت نکرده ام؟ همین 10 

صوت بود یا باز هم بوده؟ 

این تنهــا یک کالس بود از هزاران و 
میلیون ها کالس در سراسر کشور و ۳۶ 
دانش آمــوز از میلیون ها دانش آموز، با 
مشکالتی شاید بیشتر. شاد کار بزرگی 
کشــورمان  آموزش وپرورش  عرصة  در 
اســت. فضایی را که نیازمند آن بودیم، 
بحران کرونا باعث تعجیل در ظهورش 
شــد. ولی این فضا مشکالتی دارد و از 
همه مهم تر، پایین  بــودن ظرفیت آن 
است. شاید الزم  بود به گونه ای طراحی 
شــود کــه پاســخگوی تعــداد باالی 
دانش آموزان و فایل های پرحجم باشد!

شــاید بســیاری از این مشکالت به  
سرعت اینترنت در سطح کشور وابسته 
با تفاهم نامه ای  باشــد که الزم اســت 
و  وزارتخانه ها  و  آموزش وپــرورش  بین 
ســایر نهادهای مربوط حل شود، ولی با 
تمام این تفســیرها و مشکالت، باز هم 
معتقدم، باید بر اســتفاده از این شبکه 
پافشــاری کرد، زیرا باز بــودن فضای 
اندروید، استفاده از سایر فضاها را برای 
تدریس و استفادة دانش آموزان پرخطرتر 
می کند. شــاید این بزرگ ترین ُحســن 
شاد باشــد که اگر فرزندانمان ساعت ها 
هم در آن فعالیت داشــته  باشند، نگران 
دسترسی شــان به مطالب و محتواهای 
نابهنجــار نیســتیم و اشــتراک گذاری 
مسائل شــخصی در آن بسیار به  ندرت 
اتفاق می افتد. از ســوی دیگر، در شاد 
کنتــرل فعالیت های دانش آموزان کاماًل 

شدنی و ممکن است.
به هر روی، شبکة آموزش دانش آموزی 
نیازمند همکاری دسته جمعی است؛ از 
اجرایی  تا سطوح  سطوح تصمیم گیری 
در مدرسه. سطوح تصمیم گیری کالن 
باید درصدد رفع مشــکالت آن باشند 
و از کارکنــان مدرســه به طــور کامل 
حمایــت کنند و ســطوح اجرایی باید 
در صدد اســتفادة حداکثــری از تمام 
ظرفیت ها و قابلیت های موجود در شاد 

باشند.

بتواند به ســؤاالت دانش آموزان پاسخ 
بدهد. تنها توانســت به سؤال یک نفر 
پاسخ بدهد، چون پاسخگویی در بستر 
شاد، با این سرعت کم بارگذاری، بسیار 
اعتراض  رنج آور و وقت گیر بود. صدای 
بچه هــا بلند شــد کــه خانــم، ما هم 
اشکال داشــتیم. دبیر مجبور شد برای 
پاســخگویی، بعد از زمــان کالس های 
مدرســه، از ســاعت 1۲ به بعد، زمانی 
را مشــخص کند تا بتواند پاســخگوی 
ســؤاالت دانش آموزانش باشــد و من 


