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 سرمقاله

 آموزش در دوران پساکرونا

 محصوالت آموزشی()جهش در تولید 

 

كنيم كه شهرهايي از كشورمان در شرايط وضعيت قرمز كرونا قرار سال جديد تحصيلي را در حالي شروع مي

 تعطيل كردند.  ها رارونا، براي مهار آن، مدرسهك ها در پي انتشار ويروسدارند؛ بسياري از دولت

تأثير قرار داد. آموزي جهان را تحتدرصد جمعيت دانش 16اين تعطيلي در بسياري از كشورها بيش از 

تأثير شيوع بيماري كرونا قرار كشور جهان تحت 181ميليارد كودک در  3/1، آموزش«يونسکو»براساس برآورد 

و  دست رفتن زمان آموزشگرفته است. كشورها با توجه به زمان اندک موجود و افزايش نگراني بابت از 

 هاي حضوري كردند. پذيري فرايند آموزش، بالفاصله آموزش مجازي را جايگزين آموزشآسيب

هاي آموزشي كشورها به آموزش برخط )آنالين(، نيازهاي جديد آموزشي را، هم از لحاظ روي آوردن نظام

يا گوشي هوشمند، و هم از لحاظ رويکردهاي  تاپ، تبلت وهاي اينترنتي و دسترسي به ابزاري مانند لپزيرساخت

تعطيل شدند، اما آموزش متوقف  هامدرسه وجود آورده است. در كشور ما هم متأثر از اين رويدادنوين آموزشي به

نشد. حتي اين چالش به فرصت تبديل شد و جهش در توليد محصوالت آموزشي رخ داد )در شرايط عادي بيش 

 اي توسط معلمان توليد شد. كشيد( و محتواهاي بسيار ارزندهيسال طول م از هفت هشت

خانمان شدة از آنجا كه وضعيت دسترسي به آموزش داراي كيفيت براي كودكان غيراتباع كشور، پناهنده و بي

هاي خاص قومي يا هاي كودكان به حاشيه رانده شده، برخي گروهو ساير گروهدر اثر سيل و زمين لرزه داخلي 

تواند هاي برابر براي دسترسي به آموزش از طريق برخط در تمامي شهرها و روستاها نميي، از نظر فرصتزبان

يکسان باشد، گزينة ديگر استفاده از آموزش فراگير از طريق تلويزيون ملي است. ما در زمان جنگ هم از همين 

تر بود و از نظر فني، زيرساختي و زمان ينپاي ايم، اما آن موقع ضريب نفوذ تلويزيون خيليشيوه استفاده كرده

درصد، باالترين ظرفيت را در سطح كشور دارد  18پخش محدوديت داشت. امروز تلويزيون با ضريب نفوذ بيش از 

ها به تلويزيون بسيار دهآموزان در زمينة آموزش كمک كند. با توجه به اينکه دسترسي خانواتواند به دانشو مي

براي  يهاي تلويزيونتوان بر آموزش از طريق شبکهو تجهيزات الکترونيکي جديد است، مي بيشتر از اينترنت

توانند از سطح آموزان سراسر كشور ميفراگيرندگان در دوران كرونا بيشتر تکيه كرد. عالوه بر اينکه دانش

 آموزشي مناسبي برخوردار شوند. 
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 توان به سه قسم تقسيم كرد:وة آموزش است كه آن را ميآموزان به اين شينگرش اوليا و دانش از سوي ديگر

شناسند و به آن موزان در انتظار بازگشت به مدرسه و يادگيري در شرايطي هستند كه ميآبسياري از دانش ●

 اند. عادت كرده

 دانند كه چه بايد بکنند. اند و واقعاً نميگروه ديگري در خانه نشسته ●

ها با پشتيباني وزان تجربة موفقي در يادگيري مستقل و بدون حضور معلم دارند. آنآمتنها يک سوم دانش ●

 آموزند. هاي مدرسه ميتر از آموزشپذيرند و حتي خيلي كاملاوليا اين نحوة آموزش را مي

ينده هاي آتواند از آنچه در ماهكس نمي دار بودن اين مشکل، هيچگيري بيماري كرونا و ادامهدر شرايط همه

شود؛  آموزان از راه دور انديشيدههايي براي آموزش دانشحلدهد، اطمينان داشته باشد. اما الزم بود تا راهرخ مي

 كند. متناسب آموزان در سراسر كشور هاي آموزشي كه كيفيت آموزش را براي همة دانشروش

م آموزشي جهان از زمان آغاز نظام آموزشي ترين تأثير را بر نظاترين و بزرگگيري كرونا وسيعدر اينکه همه

هاي جهاني اول و دوم، تأثير جنگ بر آموزش در رسمي تاكنون گذاشته است، شکي نيست. حتي در زمان جنگ

توان با حداقل امکانات كالس كشورهاي درگير جنگ تا اين حد نبوده است. زيرا در جنگ، بالياي طبيعي و ... مي

 طور؟ را برپا كرد، اما االن چ

آموزاني را پرورش دهيم كه مستقل فکر كنند، مستقل ياد هايي هستيم تا دانشهاست كه به دنبال شيوهسال

العمر هاي خود را شکوفا سازند؛ يعني يادگيرندة مادامو استعدادعهده بگيرند و مسئوليت يادگيري را بهد نبگير

ها و... گيري تمام محاسبات، آداب و رسوم، سنتكه اين همهطور ايم. همانتربيت كنيم، اما توفيق چنداني نداشته

هاي قبل از كرونا توان انتظار داشت به روشديگر نمي هاي جديدي را پديده آورده است،گرا شکسته و فرهن

حضوري و در آموزش هم اين تفاوت را ايجاد كنيم. نکاتي كه بايد در شيوة آموزش نيمهبياييد برگرديم، 

 اند از: غيرحضوري مدنظر قرار داد، عبارت

 آموزي شادي ذاتي خود را براي يادگيري از دست ندهد.ترين نکته اين است كه هيچ دانشمهم ●

ها در مدرسه ها نداريم. مطالبي را كه بچهچهزمان آموزش كوتاه است و فرصت كافي براي درس دادن به ب ●

 ها وقت داشتند، االن بايد در مدت كوتاهي آموزش بدهيم. ها هفتهبراي فهميدن آن

موزان بايد در كمتر از چند ساعت، مطلب را ياد بگيرند و آبيان ساده و مفيد محتوا ضروري است. دانش

 تر بفهمند. ها را سريعمحتواي درس

هاي رشد، شاد و... از نظر شيوة ارائه، ارزشيابي، ابزارها و... تنوع الزم ده از بسترهاي موجود و شبکهدر استفا

 آموزان و بازده آموزش حداكثري شود. شود تا جذب دانشفراهم 

ها تشويق شوند، اما مدرن كردن يادگيري، هاي مدرن يادگيري در مدرسهكرونا، شيوه پاياناميدوارم بعد از 

 جانشين تختة سياه شد.  تخته هوشمندمدرن كردن تجهيزات مدارس نباشد كه فقط مثل 

 والسالم 


