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گفت وگو

آموزگار برخط
 چرا آموزش آنالین و تعاملی؟

در ابتـداى شـيوع كرونـا، مدرسـه ها بـا چالش 
حاضـر نبودن دانش آمـوزان در مدرسـه مواجه 
شـدند. متقابـاًل، نيـاز بـه آمـوزش از راه دور 
برخـی  ايـن،  از  قبل تـر  شـد.  احسـاس  نيـز 
و  آفاليـن  به صـورت  فوق برنامـه   كالس هـاى 
كمتـر آناليـن، برگزار می شـدند و آمـوزگاران 
تجربه هايـی در ايـن زمينـه داشـتند، امـا اگـر 
نمي گرفـت،  صـورت  تعاملـی  آموزش هـاى 
فراينـد تدريـس با مشـكالت عديـده اى مواجه 
می شـد. امـا چـرا آناليـن؟ در واحـد آمـوزش 
مفاهيـم  اسـت  تـالش  در  مربـی  آناليـن، 
آموزشـی و مهارتـي را در آسـايش و فراغـت 
اينترنتـی  يـا هـر جايـی كـه  كامـل در خانـه 
وجـود دارد برقـرار كنـد. اين كالس ها نسـبت 
بـه آمـوزش حضـورى باعـث صرفه جويی در 

وقـت و هزينـه نيـز می شـوند.

 حامد ابتهاج

با 31 سال سابقه ي تدریس در  برنامه ریزی درسی،   علیرضا رئیسی امجد، كارشناس ارشد 
پایه های ابتدایی و تألیف بیش از ۲۵ كتاب آموزشی، مدرس كتاب هاي »بخوانیم و بنویسیم« و 
»روش تدریس ریاضی كشوری« است. او عالوه بر تدریس به مدرسان كشور و آموزگاران، 
تدریس درس  اخیراً  نیز  و  تألیف  دفتر  آموزشی  فیلم های  تهیه ی  تدریس چگونگي  سابقه ي 
كرونا،  ویروس  پي گسترش  در  است.  داشته  نیز  را  آموزش  در شبكه ي  اول  پایه ي  فارسی 
ادامه  با وي نشستي داشته ایم كه اهم آن را در  از راه دور،  در موضوع تجربه های آموزش 

می خوانید.
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 بـا توجـه بـه تجربیات خـود، آیـا آموزش 
به خصـوص  و  ابتدایـی  دوره ي  در  آنالیـن 

می دانیـد؟ مفیـد  را  اول  كالس 
يكی از مهم ترين مهارت هاى زندگی »كاربرد ابزار 
در زندگی روزمره است«. نيك می دانيم، افرادى 
تلقی  بی سواد  جديد  عصر  در  ندانند،  رايانه  كه 
دانش آموز  می شوند. جالب است وقتی می بينيم 
آنالين  آموزش  طريق  از  اولی  كالس  كوچك 
با  صوتي  و  تصويري  نرم افزارهاي  با  می تواند 
كند،  برقرار  ارتباط  و  كند  تعامل  خود  آموزگار 
صحبت كند، مطالب را بياموزد و بخواند و بنويسد! 
چقدر خوب است كه بچه ها در اين سن می توانند 
به چنين مهارت مهمی دست يابند و به قولی زودتر 

بزرگ شوند!

 چگونـه دانش آموزان پایـه ی اول خود را به 
آمـوزش آنالین تشـویق می كنید؟

يكـی از بـزرگان تعليم و تربيـت می فرمايـد: »در 
تربيـت كـودك از آن جايـی شـروع كنيـد كـه 
دوسـت دارد و بـه آنجايـی برسـانيد كـه شـما 
دوسـت داريـد«. براى آموزش بـه طريق آنالين و 
ايجـاد عالقـه در بچه هـا، در ابتـدا از طريق بازى 
كار را شـروع كرديـم. بـه بچه هـا دسترسـی صدا 
و تصويـر داديـم. بچه هـا يكديگـر را ديدنـد و با 
هـم صحبت كردنـد. در زمان تعطيـالت آلودگی 
هـوا و تعطيلـی به خاطر بـرف كار را به طورجدى 
شـروع كرديـم. كم كـم دانش آمـوزان هفت سـاله 
از ايـن شـيوه ي ارتباطـی خوششـان آمـد. بعد از 
آن بازى هـاى آناليـن را بـه ايشـان ارائـه داديـم. 
كم كـم عالقـه ي بچه هـا بـه آمـوزش از طريـق 
آناليـن را شـاهد بوديـم. ديكتـه را از ايـن طريق 
گفتيـم. بچه هـا هـم از اين طريق متن هـاى كتاب 
فارسـی را خواندنـد. آن ها فهميدنـد كه می توانند 
از ارتبـاط آناليـن بـراى يادگيـرى، بـازى، ديدن 
دوسـتان و خيلـی چيزهـاى ديگـر بهـره ببرنـد. 
بديـن طريـق توانسـتيم بـه كـودك كالس اولـی 

ارتبـاط و آمـوزش آناليـن را بياموزيـم.
 در حـال حاضـر، معمـوالً بچه هـا بـدون حضور 
والديـن در اتـاق خـود مي نشـينند و با آمـوزگار 
تعامل می كنند. اگر سـؤالی داشـته باشند، عالمت 
مخصـوص را می زننـد، به راحتـی می پرسـند و 

به راحتـی پاسـخ می گوينـد.
دانشـجويانی خواهنـد  آينـده  در  بچه هـا  ايـن 
شـد كـه مرزهـاى جغرافيايـی آن هـا را محدود 
نخواهـد كـرد، چـرا كـه روش هـاى يادگيـرى 
را می آموزنـد. حتمـاً شـنيده ايد كـه می گوينـد 
يـاد بدهيـد كـه چگونه يـاد بگيرنـد. مـا از اين 
دانش آمـوزان  بـه  را  يادگيـرى  راه هـاى  شـيوه 
و  نـو  راهـی  دنبـال  بـه  همـواره  می آموزيـم. 

بـراى  جديـد  روشـی 
آمـوزش بـوده ام و خـدا 
كـه  می كنـم  شـكر  را 
بـراى  می توانـم  امـروز 
بچه هـاى كل كشـور در 

شـبكه ي آموزش تدريس 
كنـم و بچه هـا را بـه آموزش 

عالقه منـد  تلويزيـون  طريـق  از 
. كنم

 آیـا همـكاری والدیـن را در مسـیر 
می دانیـد؟ مهـم  آنالیـن  آمـوزش 

بلـه. مـن معتقدم اوليـا و معلم مثـل دو روى يك 

سـكه هسـتند. پشت سـر هر معلمی خانواده هاى 
خوبی هسـتند و خدا را شـكر، در خالل سـاليان 
كارم، همـواره تأييـد و همـكارى خوبـی از اوليـا 
داشـته ام، من معتقـدم اين والدين دانا هسـتند كه 

فرزنـدان توانايـی را پـرورش می دهند.

چـه  در  را  آمـوزگار  یـك  موفقیـت  راز   
نیـد؟  ا می د

عشـق بـه كار و عالقـه بـه تدريس، قدرشناسـی 
فكـرى  بالندگـی  و  رشـد  مشـاهده ي  اوليـا، 

دانش آمـوزان.

 آیـا روش خاصی برای همـراه كردن كالس 
با تدریس خـود دارید؟

و  نقش هـا  ايفـاي  آموزشـی،  بازى هـاى 
انضبـاط  كنـار  در  می گويـم.  كـه  داسـتان هايی 
آموزشـی كـه كالس را با خود همـراه می كنم. به 
نظـر من آمـوزش ابتدايـی، ابتدايی نيسـت، بلكه 
ابتـداى آمـوزش اسـت. پـس مثـل هـر كارى كه 
در ابتـدا بايـد وقـت و انـرژى و دقـت بيشـترى 
داشـته باشـم، در روال كالسـم هم همين دقت ها 

دارم. را 

 برای آینده چه برنامه ای دارید؟
بـه دنبـال آمـوزش كشـورى معلمـان و اوليـاى 
كالس اولـی و دانش آمـوزان ايـن سـن هسـتم 
و هدفـم از تأسـيس كانـال اول ايـران، ارائـه ي 
خدمـات كشـورى ويژه و تخصصی بـراى پايه ي 
اول در كل كشـور و بـراى فارسـی زبانان خـارج 
از كشـور اسـت. اميـدوارم قـدر همـه ي معلمان 

دلسـوز ايـن مملكت دانسـته شـود.
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