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برنام� درسی

هدایت 
كالس

 یكی از نكات مهم در فرایند تدریس 
و مدیریت كالس در بستر فضای مجازی، 
توجه به قواعد و اصول موردنظر در این فضا 
می باشد. در این مقاله برخی از این قواعد و 

شیوه ها بیان شده است.

مدیریت فعالیت های كالسی
 فعالیت هــا یا تکالیــف را به گونه ای 
طراحی کنید که در رســیدن به اهداف یا 
نتایج یادگیری به دانش آموز کمک کنند. 
فعالیت ها بایــد دانش آموزان را کنجکاوتر 
کننــد، آن ها را به مطالعة منابع بیشــتر 
ترغیب و زمینه را برای تعامل و مشارکت 

فراهم کنند.
 تکالیــف دانش آموزان را بررســی و 
بازخورد ارائــه کنید. بازخوردها هم نقش 
ارزشــیابی دارند و هم نقش راهنمایی و 
انگیزه دهی. اگر تکالیفی که به دانش آموزان 
می دهیم، بررســی و بازخورد داده  نشوند، 
به تدریــج دانش آمــوز آن هــا را جــدی 
نمی گیرد. بازخوردها بایــد تا حد امکان 
توضیحی باشند. توضیحی به این معنی که 
عیب ها و ایرادهای کار به دانش آموز ارائه 
شود و نقاط قوت نیز به او گفته شود تا در 
کارهای بعدی آن ها را اصالح کند. این کار 
به عمیق تر شدن یادگیری کمک می کند.

 دانش آموزان خود را به صورت برخط 

درگیر و جذب کنید.
بدون حضور فیزیکی شــما در کالس، 
ضروری اســت در همان ابتــدای دوره و 
کالس مجازی، نوعی ارتباط مجازی قوی 
برقرار کنید و حس حضور خودتان به عنوان 
آموزگار را به درستی انتقال دهید. معلمان 
برخط باید از همــان ابتدا و همچنین در 
طــول دوره، دانش آمــوزان را درگیر نگه 
 دارنــد. با ایجاد این حــس حضور معلم، 
به دانش آموزان نشــان می دهید که هم 
قابل مشــاهده و هم در دسترس هستید. 
شــما همچنین باید از آن ها به مناسبت 
حضورشــان در جامعه و محیط یادگیری 
جدید استقبال کنید و دقیقًا مانند کالس 

سنتی به آن ها خوشامد بگویید.
 تأدیب باید انفرادی باشــد. اساس و 
ریشــة رفتارهای نامطلوب و تأدیب را در 

جمع هرگز انجام ندهید.
 برخی از رفتارهای ناشایست را نادیده 
بگیرید. اســاس و ریشــه های رفتارهای 
نامطلــوب را از بین ببریــد. دانش آموز را 
تحقیر و ســرزنش و مالمت نکنید، بلکه 

رفتار را تنبیه و تأدیب کنید.
 تیم های دانش آموزان را سازمان دهی 
کنیــد. دانش آمــوزان را در یافتن راه حل 
مسائل راهنمایی کنید. اختالالت یادگیری 

را بشناسید و به مشاور ارجاع دهید.

 قوانیــن و هنجارها را با دانش آموزان 
خود در میــان بگذارید. اجازه دهید آن ها 
بخشــی از روند تعیین قوانین باشــند و 

مشارکت فعال داشته باشند.
 از آن ها ایده و پیشنهادهایی در مورد 

ساختار درس بخواهید.
 از زبان مؤدبانه و احترام آمیز و ارتباط 

تصویری استفاده کنید.
 توضیــح دهید چه زبــان و عباراتی 
قابل قبول است و کدام کلمات در کالس 

مجازی شما قابل قبول نیستند.
 هنگامی کــه دانش آموزان همه چیز 
را می داننــد )هنگام شکســتن قوانین و 
همچنین هنگامی که آن ها پیشرفت خود 
را نشــان می دهند(، پیروی از هنجارها و 
شرکت در فرایند یاددهی یادگیری برای 

آن ها راحت تر است.
 از هنجارها و ســاختار درسی که در 
ابتــدای دوره ایجاد کرده اید )طرح درس( 
پیروی کنیــد. برای مثــال، اگر ترجیح 
می دهید جلســه را با بررسی تکالیف یا 
سؤال از درس گذشته شروع کنید، هر بار 

این مرحله را انجام دهید.
 خوب اســت یک روال را برای شروع 
و پایان جلسة برخط داشته باشید. حتمًا 
از روال تعیین شــده پیروی کنید تا روند 

آموزش و یادگیری برخط مؤثرتر باشد.
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 بالفاصله و بدون هیچ اســتثنایی با 
بی نظمی ها مقابله کنید. 

 نگرش مثبت داشــته باشید. توصیه 
می شــود با هر دانش آمــوزی که قوانین 
را می شــکند، پــس از کالس به صورت 
خصوصی صحبــت و درصورت الزم آن ها 
را تأدیب کنید تا ترغیب شوند رفتار خود 
را بهبود بخشــند و دالیل اقدامات خود را 

مشخص کنند.
 ایــن ایــدة خوبــی اســت کــه 
رویکردهای متعددی را برای رسیدگی به 
موقعیت های متفاوت، مانند حواس پرتی 
و قطع شــدن اینترنت امتحــان کنید. 
صبور باشید و آن را نیز به دانش آموزان 

و اولیای آنان متذکر شوید.
 یکی از مهم تریــن موارد در تدریس 
برخط این اســت که مطمئن باشید هر 
دانش آمــوز در فعالیت هــای این درس 

شرکت می کند.
 دانش آموزان را تشــویق کنید سؤال 
بپرسند و به یکدیگر پاسخ دهند. پروژه های 

کار تیمی متفاوتی را در نظر بگیرید.
 دانش آموزان را به گروه هایی که در 
اتاق های متفاوت کار می کنند تقســیم 

کنید.
 برای پروژه های آینده می توانید تیم ها 
را تغییــر دهید. این ایــده برای پیگیری 
میزان فعالیت و مشــارکت دانش آموزان 
خوب است. تفکر انتقادی و رقابت فردی 
)رقابــت با خود و نه با هم کالســی، بلکه 

رفاقت( را تشویق کنید.
پر جنب و جــوش،  روحیــه ای  بــا   
محتوای تازه و فعالیت های جالب، فضای 
دلپذیر و دوســتانه را در کالس مجازی 

خود ایجاد کنید.
 یکــی از اولین مــواردی که در کنار 
قوانین و هنجارها باید در کالس مجازی 
خود برقرار کنید، سیســتم پاداش است. 
روش هایــی بــرای تقدیر از پیشــرفت 

دانش آموزان خود ایجاد کنید.
 در هنــگام آمــوزش به کــودکان 
می توانید از نشــان، کارتون، عروســک و 

آهنگ استفاده کنید.
 در مورد بزرگ ســاالن می توانید از 
ایجاد فهرســت  ایده های متفاوتی مثل 
افراد برتر و انتصاب آن ها به عنوان رهبران 

تیم ها در پروژه ها استفاده کنید.

در کالس  دانش آموزانتــان  بگذارید 
مجــازی خود ببینند که چقدر مشــتاق 
هســتید و از شــغل خود لذت می برید. 
روابطی مثبت و دوستانه ایجاد کنید و با 

اعتمادبه نفس آموزش دهید.
 اگر احســاس اعتمادبه نفس ندارید، 
تمام تالش خود را بکنید تا این گونه به نظر 
برسید، زیرا در غیر این صورت دانش آموزان 

تردید شما را حس خواهند کرد.
 بهتریــن راه بــرای جلوگیری از 
تدریس،  هنگام  استرس زا  موقعیت های 
آماده ســازی پیشــاپیش اســت. برای 
تحقیق در مورد ســناریوهای گوناگون، 
مســائل مربوط بــه نظــم و انضباط، 
تحریکات یا ســایر مشکالتی که ممکن 
است در کالس مجازی رخ دهد، کمی 
تحقیق کنید و پاســخ خــود را دوباره 

تکرار کنید.
 بســتة فعالیــت طراحــی کنید و 
از دانش آمــوزان بخواهید بعــد از انجام 
فعالیت های پیشنهادی، درک و فهم خود 
را از درس و محتوای مشخص شــده، در 
گروه مجازی، یعنی کالســی مجازی که 
با مدیریت معلم ایجاد شــده اســت، به 
اشــتراک بگذارند. این گام در وهلة اول 
نوعی یادگیــری دانش آموز به دانش آموز 
محسوب می شــود. در این مرحله معلم 
می تواند فرصت همسال سنجی هم فراهم 
آورد تــا اگر دانش آمــوزان نقد و نظری 
نســبت به درک و فهم همدیگر از محتوا 

دارند، بیان کنند.
 مطالعة نظــرات و جمع بندی های 
دانش آمــوزان در تیــم بــه معلم کمک 
می کند از کیفیت یادگیری دانش آموزان 
و»فهم ها و بدفهمی های« آنان اطالعاتی 
کسب کنند. بر اســاس این درک و فهم 
یادگیری دانش آموزان، معلم  از وضعیت 
ممکن است برای دادن فعالیت یادگیری 

مکمل نیز فکر کند.

مدیریت مشاركت دانش آموزان
 مشــارکت دانش آموزان لزومًا نباید 
در یــک زمان مشــخص صــورت گیرد، 
بلکه دانش آمــوزان می تواننــد در زمان 
مناسب خودشــان یادگیری های خود را 
به اشــتراک بگذارند تا دیگران ببینند و 
در صورت لــزوم نظر بدهنــد. بی تردید 

اگر ایــن هم فکری در اتاق فکــر یا تاالر 
گفت وگو، در زمانی مشخص صورت گیرد، 
سودمندتر و اثربخش تر خواهد بود. این گام 
ماهیت ارزشیابی تکوینی نیز دارد. تصویر 
به دست آمده از بررسی آنچه دانش آموزان 
به اشتراک گذاشــته اند، در این گام مورد 

استفادة معلم قرار می گیرد.
 شــما می توانید با ایجاد نشست های 
مجازی در گروه، در زمانی مشــخص که 
همه حضور داشته  باشند، فرصت را به حل 
و فصل مشکالت یادگیری و پاسخگویی به 

مسائل دانش آموزان اختصاص دهید.
 از این طریق، یادگیری دانش آموزان 
بــه دلیل ایجــاد نوعی تعامــل، تعمیق 
می یابد. در این گام معلم می تواند به ارائة 
فعالیت های یادگیــری مکمل از نوع های 
تمرینی، ترمیمی و بسط دهنده، به صورت 
تیمی یا فردی، اقدام کند. این تکالیف نیز 
به تعمیق یادگیری کمک می کنند. برای 
دریافت نتیجة اجرای ایــن تکالیف، بازة 
زمانی مشخص کنید تا دانش آموزان آن ها 

را به معلم برسانند.
 بررســی تکالیف توسط معلم انجام 
می شــود. معلم می تواند بــرای بازخورد 
دادن به صورت فردی یا تیمی اقدام کند. 
او می تواند فعالیت هــای یادگیری انجام 
شــده را ذخیره کند تا بعدها شــواهدی 
برای ارزشیابی عملکرد دانش آموزان باشد. 
به ویژه در دورة متوسطه که معلمان نمرة 
مســتمر نیاز دارند، این شواهد می توانند 
منابعــی بــرای نمره گــذاری تکوینی و 
مســتمر باشــند. به این ترتیب عملکرد 
دانش آموزان در پوشــة کار الکترونیکی 

ذخیره و مدیریت می شوند.

 رشد معلم | دورۀ ۳۹ |  شمارۀ ۶ | ۱۳۹۹



33 رشد معلم | دورۀ ۳۹ |  شمارۀ ۶ | ۱۳۹۹

 به دانش آموزان اطالع دهید چه روزها 
و در چه بازه های زمانی برخط خواهید بود 
و در خارج از آن ساعات چگونه می توانند با 

شما تماس بگیرند.
 با استفاده از پست های برخط، فروم ها 
یا رسانه های اجتماعی، با جامعة یادگیری 
خود در ارتباط باشــید و از این ابزار برای 
درگیرکردن آن ها نسبت به آموزش برخط 
و محتــوای آموزش اســتفاده کنید، چرا 
که وقتی ببینند معلم ها خود در بحث ها 
شرکت می کنند، بیشتر جذب می شوند 
و آن ها نیز بیشــتر مشــارکت می کنند. 
با اســتفاده از این تعامل، شما همچنین 
می توانیــد با دانش آمــوزان خود روابطی 
در زمینه های حرفه شــان برقرار کنید و 
تجربة یادگیری آن ها را بسیار شخصی تر 

و به یادماندنی کنید.
 محیط یادگیری حمایتی ایجاد کنید. 
بهترین راه برای دســتیابی به این هدف، 
تشویق تعامل بین معلم ها با دانش آموزان 
و همچنین تعامل دانش آموزان با یکدیگر 
است. دکتر جودیت بوتچر، یکی از محققان 
برجسته در زمینة آموزش الکترونیکی و 
یادگیری مبتنی بر وب، راهکارهای زیر را 
برای ایجاد این تعامل ها پیشنهاد می دهد:

 در شــروع دورة برخــط خود، یک 
پســت را به معرفی شــخصی اختصاص 
دهید و از شرکت کنندگان بخواهید خود 
و زندگی خود را به صــورت کوتاه برای 

بقیه معرفی کنند.
 یک تاالر گفت وگو ایجاد کنید که در 
آن دانش آموزان بتوانند از همدیگر کمک 
بگیرند و ســؤاالت و پاسخ ها و تولیدات و 
دست ساخته ها و تجربه های خود را ارسال 

کنند و در طول دورة آموزشی از یادگیری 
هم حمایت کنند.

 به عنوان معلم برخط، بازخورد شما به 
ایجاد تجربة یادگیری الکترونیکی که برای 
یادگیرنده آموزنده، جذاب و انگیزشی باشد، 
کمک می کند. بازخورد شما باید در طول 
فرایند آموزش الکترونیکی مداوم باشد و در 
اسرع وقت ارائه شود تا دانش آموزان بتوانند 
به روشنی تشخیص دهند کدام رفتارها یا 

مهارت هایشان باید بهبود یابد.
 شما می توانید با طراحی تمرین های 
مشــارکتی، بازخوردهای گروهی نیز ارائه 
دهید. این کار به بهبود تعامل در بین افراد 

یک کالس برخط نیز کمک می کند.
 معلمان در پایان هر جلســة درس، 
تدریس ضبط    شدة خود را به شیوه تأملی 
بازبینــی می کنند و نقــاط قوت تدریس 
خود را در طرح درس های بعدی تقویت و 

اشکاالت را رفع خواهند کرد.
رویکردهــای جدید،  بــا  معلمان   
ارزشــیابی به عمل خواهند آورد و دیگر 
به حافظه پــروری و انباشــت اطالعات 
تأکید نخواهند داشت. سؤاالت و تکالیف 
واگرا هســتند و الزم است دانش آموزان 
برای پاســخ دادن انجام تکالیف، تالش 
و تحقیق بیشــتری داشــته باشند. لذا 
انتظــار ســؤاالت مبتنی بــر حافظه و 
به خاطر سپاری )سؤاالت همگرا( را نباید 
داشت. در ارزشــیابی یادگیری مجازی 
بیشــترین تأکید بر یادگیری ســطوح 

باالی یادگیری است.

نقش اولیای دانش آموزان
از آنجا که کالس های درس به خانه های 
دانش آموزان منتقل شده اند، رفتار اخالقی 
و مراقبتــی والدین و اعضــای خانواده در 
صحت و ســالمت برگــزاری آموزش ها 
و آزمون هــای مجازی بســیار تأثیرگذار 
اســت، چرا که در این نوع آموزش، اولیای 
دانش آمــوزان به عنوان اولیــای جدید در 
مدرســة مجازی ایفای نقش می کنند و 
جای خالی حضور فیزیکی معلمان و اولیای 
مدرسه را پر می کنند. لذا فرهنگ سازی و 
مشــخص کردن نقش خطیر و حســاس 
اولیا در فرایند آمــوزش مجازی، یکی از 
رسالت های فرهنگی  اســت که بر دوش 
رســانه ها، جامعة آموزشی و سایر نهادها 

سنگینی می کند.«
 در طراحــی و اجــرای درس ها از 
رویکرد چندرســانه ای، پاورپوینت، فیلم 
و ویدیــو، تصویر و نمودارهای مناســب 

آموزشی بهره  ببرید.
 تعییــن و مشــخص کردن یکی از 
واحدهای یادگیری کتاب درسی، پیشنهاد 
و ارائة منابع و محتوای آن مهم است. این 
منابع می توانند متن ها، فیلم ها، فایل های 
صوتی و تصویری، اســالیدها، گیف ها و 
نرم افزارهای متنوع متناسب با هدف درس 
باشند. نقشــة اولیة فعالیت های یادگیری 
مورد نیاز کشیده می شود. در این گام در 
واقع معلم به تولید یک بستة فعالیتی اقدام 
می کند تا دانش آموزان طبق محتوای بسته 

درگیر فعالیت های یادگیری شوند.
 بستة فعالیت چیز پیچیده ای نیست 
و به سادگی می تواند شامل چند فعالیت 
یادگیرِی نه چندان پیچیده باشــد. مثاًل 
گوش دادن به فایل صوتی، خالصه کردن 
درس، کشیدن نقشه ای مفهومی از درس، 
بلند خواندن یک متن، طرح چند پرسش 
از درس، پاســخ به چند پرســش، حل 
یک مسئله، رسم شکل و نمودار و انجام 
تیمی،  یا  آزمایش، پژوهش های مستقل 
کتاب و کتاب خوانی و بازی های هدفدار. 
در ایــن گام، همچنین هــدف یادگیری 
واحد درسی هم برای همة دانش آموزان 
به اشتراک گذاشته می شود تا فعالیت های 

پیشنهادی را آگاهانه انجام دهند.
 دانش آموزان بستة فعالیت را در منزل 
باز می  کنند و فعالیت های خواسته شده را 
انجام می دهند. در این مرحله، در صورت 
لزوم بــا کمک والدین، بســتة فعالیت را 
عملیاتی و اجرایی می کنند. البته روشــن 
است که در این گام دانش آموزان همچنین 
می توانند از برنامه های آموزشی تلویزیون 
و سایر منابع کمک درسی و کمک آموزشِی 
در اختیــار بهــره ببرند. ایــن فعالیت به 
امکانات موجود در منزل و توانایی والدین 

نیز بستگی دارد.
 اطالع رسانی و تولید راهنمای اجرای 
فعالیت ها را تولید کنید و بستة فعالیت را 
در اختیار دانش آمــوزان قرار دهید تا در 
منزل، با انجام فعالیت های پیشــنهادی 
و درگیرشــدن با محتوای مشخص شده، 

گام های اولیة یادگیری را بردارند. 


