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اسفندماه 98 بود که دانســتیم عزم کرونا برای ماندن جزم است و 
شاید به این زودی ها صدای زنگ مدرسه در گوشمان طنین نیندازد.

خانه هامان به کالس تبدیل شــد و نگران و مردد شــروع کردیم به 
آموختن راه های ارتباط با دانش آموزانمان در فضای مجازی. گروهی از 
معلمان در مناطقی بودند که به دالیل مختلف امکان برقراری ارتباط با 
دانش آموزانشان را نداشتند. وزارت آموزش وپرورش با همکاری سازمان 
صدا و ســیما در صدد برآمدند تا این مشکل را با برگزاری کالس های 

درس در تلویزیون حل کنند.
تلویزیون با داشتن تعداد زیاد مخاطب و دسترسی تقریبًا همگانی 
به آن با همکاری آموزش وپرورش موفق شــد مدرســه ای به 

بزرگی ایران تدارک ببیند.
آماده نبودن دست اندرکاران، مشخص نبودن زمان 
پایان این شــرایط، آماده نبــودن معلمان برای 
تدریس تلویزیونــی آن  هم به صورت پخش 
زنــده و ... شــاید کاســتی هایی را در 

روزهای شروع به همراه داشت، 

حوری قاهری 
دبیر و سرگروه جغرافیای تهران

زنگ جغرافیا در
 مدرسۀ 
تلویزیونی ایران

اما زمان زیادی طی نشــده بود که هماهنگی امور به بهترین شکل 
انجام شد و مدرسة تلویزیونی توانست جایگاه خود را خصوصًا در بین 
دانش آموزانی که به اینترنت یا ابزار اتصال به آن دسترســی نداشتند، 

تثبیت کند.-
از سوی دیگر برای معلمان نیز امکانی ایجاد شد تا تدریس خود را با 

تدریس های ارائه شده مقایسه کنند.
یکی از دروس موفق در مدرســة تلویزیونــی درس جغرافیا بود که 
عالوه بــر تدریس جذاب همــکاران نباید از کنار محتوای مناســب 
کتاب های جغرافیا در این زمینه غافل شــد. بازخوردهای دریافتی از 
سوی والدین نشان می داد جذابیت و کاربردی بودن محتوای جغرافیا 
سبب شده است که آن ها نیز همراه فرزندانشان در کالس های جغرافیا 

حاضر شوند و از مباحث طرح شده استفاده کنند.
از اسفندماه آقای علیرضا عزیزی، سرگروه محترم جغرافیای استان 
البرز تدریس کتاب جغرافیای 3 و خانم مریم ســیدعبداللهی از شهر 
تهران تدریس جغرافیای ایران را بر عهده داشتند. همچنین آقای دکتر 
جامعی مسئول محترم دبیرخانة جغرافیا نیز تدریس بخشی از کتاب 
جغرافایی 2 را عهده دار بودند. از اواخر فروردین نیز این جانب تدریس 

بخش های باقی مانده از کتاب جغرافیای 2 و 3 را بر عهده داشتم.

در ایــن مدت قابلیت ها و کاســتی های این شــیوة تدریس به اطالع 
مســئوالن ذی ربط رســید و آنان نیز در حد امکانات و توانشان سعی 
کردند کاستی ها را رفع کنند. هر چند رسیدن به شرایط تدریس ایده آل 
در تلویزیون نیازمند فراهم کردن شــرایط و امکاناتی نظیر درگیر شدن 
دانش آموز در جریان تدریس )از طریق ارســال پیامک، ارائة سؤاالت در 
فضایی مکمل و ...( امکان ارزشیابی پایانی از طریق شبکه های اجتماعی 
و به صورت آنالین، امکان اســتفاده از فیلم های علمی مکمل درس و ... 
است، اما تالش شبانه روزی افرادی که سعی می کنند این برنامه ها حتی 
در روزهای تعطیل نیز ارائه شود، ستودنی است. برای آشنایی مخاطبان با 
شرایط، امکانات و محدودیت های تدریس تلویزیونی مصاحبه ای داشته ایم 
با مدرسان جغرافیا، خانم دکتر مریم سیدعبداللهی که جغرافیای ایران را 
تدریس می کند و آقای علیرضا حقگو که در سال جاری تدریس درس 
جغرافیای 2 را بر عهده دارند. همچنین مجری محترم برنامه، جناب آقای 

حجازیان که عالوه بر فعالیت در صدا و سیما معلم نیز هستند.

تجربه های معلمی
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لطفًا خودتان را به طور کامل معرفی کنيد.

خانم ســيدعبداللهی: بــا اهدای ســالم، مریم 
سیدعبداللهی هســتم دارای مدرک دکترای تغییرات آب و 
هوایی و دارای 31 سال سابقة تدریس رسمی در آموزش وپرورش 
که در پســت دبیری دبیرســتان نمونه دولتی فرهنگ در منطقة 5 

آموزش وپرورش شهر تهران مشغول به کارم.

آقای حقگو: علیرضا حقگو، فوق لیسانس جغرافیای انسانی گرایش 
شهر و روســتا هستم. 20 سال ســابقة تدریس دارم و در منطقة 5 
تهران مشــغول به کارم. در طی سال های تدریس ابتدا به عنوان معلم 
برگزیدة منطقه ای انتخاب شــدم. بارها در الگوهای برتر تدریس در 
منطقه و اســتان رتبة اول یا دوم را کســب کردم و به عنوان مدرس 
ضمن خدمت در مجمع و کارگاه جغرافیا و زمین شناســی در شــهر 
تهــران و منطقه تدریس داشــته ام. دریافت تقدیرنامــه از مدیرکل 
آموزش وپرورش شــهر تهران به پیشنهاد ادارة تکنولوژی و گروه های 
آموزشی متوسطه، دریافت تقدیرنامه های متعدد از معاون وزیر و رئیس 
ســازمان آموزش وپرورش به دلیل ایجاد انگیزه در دانش آموزان و ارتقا 
و بهبود وضعیت آموزشی مدرسه در راستای اهداف آموزش وپرورش 
و همچنین همکاری با گروه های آموزشی، بخشی از فعالیت های من 
با همکارانم در ســطح فرامدرسه ای است. دریافت تقدیرنامه به دلیل 
فعالیت های فوق برنامــه و تالش برای محرومیت زدایی از میهن عزیز 
اسالمی از رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور و معاون برنامه ریزی 

و توسعه نیز از دیگر افتخارات این جانب است.

چگونه به مدرسة تلویزیونی دعوت شدید؟
انجمن  طریــق  از  ســيدعبدالهی:  خانم 
جغرافیایی شــهر تهران، جناب آقای دکتر میرزایی 
به مدرسة تلویزیونی معرفی شدم، سپس با دعوت جناب 
آقای شــیرزادی برای تدریس به مدرســة تلویزیونی به ادامه 

خدمت پرداختم.

آقای حقگو: به پیشنهاد مسئول گروه های جغرافیای شهر تهران 
از طرف ادارة آموزش وپرورش دعوت به مدرسة تلویزیونی ایران شدم.

تدریس در مدرسة تلویزیونی چه مزایا 
و معایبی نســبت به کالس های حضوری و 

آموزش آنالین دارد؟
خانم ســيدعبدالهی: در یک محدودة مشخص زمانی 
انتقال حجم بیشتری از اطالعات توسط تلویزیون همراه با نشان 
دادن تصاویر متنــوع از مبحث مورد تدریس امکان پذیرتر اســت تا 
تدریس به صورت آنالین. حتی نســبت به تدریس حضوری در درس 
جغرافیای ایــران به دانش آموزان، امکان مشــاهدة تصاویر متنوع از 
طبیعت ایران و روســتاها و شهرهایی را که امکان مشاهدة مستقیم 

برایشان مهیا نیست فراهم می کند.
در تدریس جغرافیا مشــاهدة نقشه ها و تصاویر متنوع نسبت به متن 
کالمی نظر دانش آموزان را بیشــتر جلب می کند. در میزان یادگیری 
دانش آموزان در سراسر کشــور در درس جغرافیا اختالفی وجود ندارد 
و آموزش ها یکسان است و دانش آموزان در دورافتاده ترین نقاط کشور 
احساس می کنند که آموزش یکسان دریافت می کنند. اما معایبی نیز 
دارد، از جمله در استفاده گروهی از تلویزیون تفاوت های فردی شاگردان 
از لحاظ سرعت یادگیری، عالیق و نیازهای آن ها مورد انکار قرار می گیرد. 
در اســتفادة دانش آموزان به صورت گروهی از تلویزیون، ما معلمان 
متوجه تفاوت های فــردی دانش آموزان از لحاظ ســرعت یادگیری 
و عالقه های آن ها نمی شــویم. ارتباط ما بــا دانش آموزان یک ارتباط 
یک جانبه است و اطالع از عکس العمل های آنی آن ها برای ما امکان پذیر 
نیســت. همچنین با توجه به وقت محدودی که برای تدریس داریم 

محتوای تدریس را کمی فشرده ارائه می دهیم.

آقای حقگو: به نظرم در برنامة تلویزیونی روح و ارتباط در برنامة 
زنده، ویژگی منحصربه فرد آن است. گسترش و دسترسی حداکثری 
دانش آموزان، اســتفاده از دبیران توانمنــد و قابلیت تکرار در فضای 
مجازی و استفاده از تصویر، ویژگی خاص این نوع تدریس است. البته 
عدم قطع ارتبــاط و تدریس همانند آن چیزی که در فضای مجازی 
اتفاق می افتد نیز ویژگی دیگر این برنامه است. اما عدم گنجانده شدن 
این تدریس ها در تقویم آموزشــی و عدم دسترســی دانش آموز برای 

پرسش از نواقص این برنامه به شمار می رود.

در طی این مدتی کــه در تلویزیون 
تدریــس می کنيد چــه بازخوردهایی از 
دانش آموزان یا همکاران دریافت کرده اید و این 
تأثيری در شيوة تدریستان داشته  بازخوردها چه 

است؟

خانم سيدعبدالهی: در مورد بازخورد دانش آموزان همیشه گالیه مند 
از وقت محدود آموزش هستند و نشان دادن تصاویر متنوع از ایران مورد 
عالقة آن هاست و دانش آموزان به حل نمونه سؤاالت آزمون عالقه دارند 

که در تدریس سال جدید تحصیلی سعی در حل نمونه سؤال دارم.
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نهایت سپاس را دارم.

آقای حقگو: در پایان از همة عزیزانی که در راســتای اعتالی 
این مرز و بــوم خالصانه تالش می کنند، کمال ســپاس گزاری را 

دارم.
از آنجا که مجری محترم برنامه ســال ها در کسوت معلمی فعالیت 
کرده است و در زمینة آموزش خصوصًا آموزش تلویزیونی صاحب نظر 
اســت، در ادامــه، نظر ایشــان را در مورد زنگ جغرافیا در مدرســة 

تلویزیونی جویا شدیم.

لطفًا خودتان را به طــور کامل معرفی 
کنيد.

بنده اصغر حجازیان هســتم متولد ســال 1346 و از 
مهرماه سال 67 تاکنون به تدریس منطق و فلسفه در مناطق 
مختلف شهر تهران مشــغول بوده ام. بیشتر در مدارس فرهنگ، 
شاهد و مدارس مناطق محروم تدریس کرده ام. تحصیالت خود را در 
مقطع کارشناسی در رشتة علوم سیاسی در دانشگاه شهید بهشتی 
و مقطع کارشناســی ارشد را در همین رشــته در دانشگاه تربیت 
مدرس به پایان رســاندم. همچنین دورة صالحیت مدرســی را نیز 
در همین دانشــگاه گذرانده و مدتی نیز در دانشگاه تدریس کرده ام 
اما به خاطر عالقه ای که به تدریس در آموزش وپرورش داشــتم از 
سال 67 به صورت معلم حق التدریس تمام وقت، با آموزش وپرورش 
همکاری داشــتم که تاکنون ادامه داشته اســت. سال ها در حوزة 
علوم انســانی مطلب و مقاله نوشــته و تالش کرده ام علوم انسانی 
آن چنان که شایســته اســت جایگاه خود را بیابد و در این زمینه 
خیلی متعصبانه پیش رفته ام و تالش کرده ام علوم انســانی چه در 
برنامه های رسانه و چه در خارج از آن به جایگاه شایستة خود برسد.

از چه ســالی فعاليت در صدا و سيما را 
شروع کردید؟

از سال 1378 وارد رسانة ملی شدم و در دوره های 
گویندگی خبر آموزش دیدم و از بین شــش  هزار نفر به 
همراه یازده نفر دیگر به عنوان مجری و گویندة خبر انتخاب 
شــدم. در آغاز تأسیس شبکة خبر سه ســال به عنوان گوینده و 
دبیر خبر مشــغول به کار بودم و بعد در رادیو جوان و رادیو پیام در 
برنامه های مختلف آموزشــی به صورت مقطعی فعالیت کردم. قریب 

آقای حقگو: همــکاران و دانش آموزان پیشــنهاد کرده اند حضور 
دانش آموز نه به صورت فیزیکــی، بلکه در چندین مانیتور و به صورت 

هم زمان و آنالین وجود داشته باشد.

وجود چه شــرایطی در استودیو سبب 
بهبود جریان تدریس می شود؟

خانم ســيدعبداللهی: در اســتودیوی پخش اگر 
نقشه های جغرافیا و کرة جغرافیایی داشتیم تدریس همکاران 

جغرافیا خیلی جذاب تر می شد.

آقای حقگو: امکان نمایش فیلم در حیــن تدریس، وجود تختة 
هوشمند و میزی که کتاب، آب و تایمر زمان باقی مانده روی آن قرار 

گیرد.

از نظر شما در این شيوة تدریس نيازهای 
آموزشی دانش آموزان کامًال رفع شده است؟ 
اگر پاسختان منفی اســت، چه خألهایی در این 
شــيوه وجود دارد و چه راهکارهایی برای رفع آن ها 

پيشنهاد می کنيد؟

خانم ســيدعبداللهی: قطعًا در این شیوة آموزشی به طور کامل 
نیازهای دانش آموزان رفع نمی شود و این موضوع را باید همواره مدنظر 
داشت که آموزش های تلویزیونی تنها مکمل است نه جایگزین آموزش 

از طریق دبیران.
فرایند آموزش، شامل ارزشیابی آغازین، ارائة درس، بازخورد یادگیری 
و ارزشیابی پایانی است، در حالی که آموزش مجازی تلویزیونی که در 
حال حاضر ارائه می شود به ارائة درس محدود می شود و رصد تحوالت 
یادگیری و پایش آن صورت نمی گیرد. این نوع از آموزش ها، از جنس 
آموزش های الکترونیکی تعاملی نیست، بنابراین نمی توانیم از تحقق 

کامل یادگیری اطمینان داشته باشیم.
بــرای کامل کــردن فرایند یادگیــری دانش آموزان بهتر اســت 
دانش آموزان از محتواهای آموزشــی تهیه شــده در شبکة شاد هم 
اســتفاده کنند و همکاران گرامی هم پرسش و پاسخ و تکرار درس و 

آزمون های متعدد را با دانش آموزان خود داشته باشند.

آقای حقگو: دانش آموزان سؤاالت خود را به صورت پیامک هم زمان 
ارسال کنند و مجری نمایندة آنان برای پرسش از معلم باشد، همانند 

آنچه در برنامه های دیگر تلویزیون اجرا می شود.

در پایان اگر نکته یا مطلبی هست که در 
سؤاالت به آن اشاره نشده، بفرمایيد.

خانم ســيدعبداللهی: در پایان از زحمات جناب 
آقای شیرزادی و سرکار خانم صارمی و سرکار خانم قاهری، 
ســرگروه محترم شــهر تهران و از جناب آقای سلطانیان، مدیر 
محترم شــبکة 4 و همة دست اندرکاران مدرســة تلویزیونی ایران 
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آیا حضورتان در کالس جغرافيا تأثيری در 
تغيير نگرشتان نسبت به این درس داشته است؟
تا حدودی پاسخ این سؤالتان را در بخش قبلی دادم. در 

این مدت خیلی بیشتر به جغرافیا عالقه مند شدم.
موضوعات طرح شده بســیار با مسائل روز زندگی مرتبط است و 
همة امور زندگی ما بستری جغرافیایی دارد. این درس توانسته است 

ارتباط خیلی خوبی بین این دو فراهم کند.

به نظرتان وجود چه شرایطی اثربخشی 
این برنامه را بيشتر می کند؟

به نظر من اگر بتوانیم بخش هایی از برنامه را در فضای 
زنده به لحاظ محیطی اجرا کنیم مثاًل متناســب با محتوای 
دروس در فضای روســتاهایی که کشــت و صنعت وجود دارد یا 
مناطقی که روی گسل یا کوه آتش فشان است، بسیار مؤثرتر خواهد 
بود. حتی اگر تصاویر و ویدئوهای آموزشی متناسب با درس را داشته 
باشــیم می تواند به زنده بودن و تصویری بــودن برنامه کمک کند، 
چون برنامة ما تلویزیونی است و برخالف رادیو باید موضوعات درسی 
به صورت تصویری دیده شــود. این راهکار می تواند میزان اثربخشی 

برنامه را تا حد زیادی افزایش دهد.

پایان اگر نکته ای هســت که در  در 
سؤاالت به آن اشاره نشده است، بفرمایيد.

اگر بتوانیم اواًل معلمانی انتخاب کنیم که به معنای 
واقعی کلمه معلم باشند، ثانیًا ویژگی های ارائة تلویزیونی و 
رادیویی را داشــته باشند مثل سرکار خانم قاهری که ارائه شان 
بسیار عالی و جذاب است یا خانم دکتر سیدعبداللهی. این ها می توانند 
در عالقه مند شــدن دانش آموزان به رشته های مختلف جغرافیا مثل 
برنامه ریزی شــهری، آب وهواشناسی و ... کمک کنند. همچنین برای 
آشنایی دانش آموزان با این گرایش ها برنامه هایی را تدارک ببینیم. این 
موضوع می توانــد در هدایت تحصیلی بچه های پایة دوازدهم تأثیری 

بسزا داشته باشد.
به امید آنکه بتوانیم به اتفاق هم، کاری خداپسندانه برای دانش آموزان 
ســرزمین عزیزمان ایران انجام دهیم. از وقتی که گذاشــتید بسیار 

سپاس گزارم و برایتان آرزوی توفیق دارم.
در پایــان از تمامــی عزیزانی که در این مــدت در کنار معلمان و 
دانش آموزان بودند و زحمت برنامه ریــزی و هماهنگی تدریس ها بر 
عهدة ایشــان بود، همکاران ارجمندمان در وزارت آموزش وپرورش و 

مسئوالن و کارکنان محترم شبکة 4 سیما، صمیمانه سپاس گزارم.
ســرکار خانم صارمی و جناب آقای شــیرزادی کــه صبورانه کار 
هماهنگی برنامه ها را انجام دادند، جناب آقای ســید محمدحســین 
اعرابی، تهیه کنندة محترم برنامه و جناب آقای سید مسعود اعرابی و 
جناب آقای میالد باریکانی که زحمت نظارت و ویرایش محتوا بر عهدة 
ایشان بود و همة عزیزانی که در اتاق فرمان همة تالش خود را به کار 

بردند تا تدریس های ما به شکلی مناسب و مطلوب ارائه شود.

ده ســال اســت که در شــبکة آموزش به عنوان مجری و کارشناس 
برنامه های آموزشــی مثل »فرصت برابر« ایفای نقش می کنم. حدود 
یک ســال بود که به خاطر تجاری شدن برنامه در این حوزه فعالیت 
نمی کردم، اما از ســال پیش با شروع کرونا مجدداً به عنوان مجری و 
کارشناس برنامة مدرسة تلویزیونی ایران در حوزة علوم انسانی مجدداً 
به سازمان برگشــتم. این برنامه کماکان ادامه دارد و این سری دوم 
برنامه است که به عنوان مجری اصلی آن در شبکة 4 مشغول فعالیت 

هستم.

مدرســة تلویزیونی چه تفاوتی با سایر 
برنامه های آموزشی سيما دارد؟

این برنامه هم مدرســه اســت و آموزش وپرورش و هم 
رسانه است و صدا و ســیما. وظیفة ما این است که این دو را 
به هم وصل کنیم، اما این که چقدر موفق بوده ایم بحثی جداست. 
من احساس می کنم متولیان آموزش وپرورش چون احساس می کنند 
باید کار از طریق رسانه پیش برود با سازمان حس غریبگی دارند و از 
سوی دیگر رسانه هم کاماًل به امور آموزش وپرورش و تدریس مسلط 
نیست و یک شــکافی در اینجا وجود دارد که امیدوارم برطرف شود. 
بنده چون هم در آموزش وپرورش و هم در رسانه فعالیت کرده ام کاماًل 

این نقصان را حس می کنم.

به عنــوان معلم و مجــری برنامه های 
آموزشی، نظرتان در مورد کارایی و اثربخش 

بودن مدرسة تلویزیونی چيست؟
ایــن برنامه جای خــودش را در بین برنامه های آموزشــی 
تلویزیون باز کرده اســت، اما مشکلی که وجود دارد، در شهرهای 
بــزرگ با اقبال کمتر روبه رو شــده و در شــهرها و مناطق محروم و 
روســتاها به خاطر محدودیت اینترنت و شرایط اقتصادی، این برنامه 
توانسته است جایگاه بهتری داشــته باشد. من و همکارانم در تالش 

هستیم بهترین اتفاق در این زمینه پیش بیاید.

آیا زنگ جغرافيا توانســته اســت از 
برخوردار  دانش آموزان  برای  کافی  جذابيت 

باشد؟
یکــی از مواردی کــه برای من خیلی جالب بــود با اینکه 
سالیان سال در حوزة علوم انســانی کار کردم و مطلب نوشتم و 
تدریس کردم، کالس جغرافیا بود که جذابیت خاص خودش را نشان 
داد به این صورت که احساس می کنم نه تنها من و دانش آموزان بلکه 
همة عوامل برنامه وقتی که جغرافیا تدریس می شود با اشتیاق آن را 
دنبال می کنند و این تصور که جغرافیا درســی حفظی است به کلی 
بــه کنار می رود، نه تنها برای من بلکه برای دیگران هم این پذیرفته 
می شود که جغرافیا علمی کاربردی است که در زندگی همة ما نقش 

و تأثیر بسزا دارد.


