
خاطره های فرضی

خاطره

سیدرضا میرقاسمی، مدیرمدرسۀغیردولتیدردورۀاولمتوسطه،تهران

 ایــن خاطرات را در روزهای پایانی اردیبهشــت 1399 نوشــتم؛ در حالی که 
نمی دانستم در کجای ایام کرونایی هستیم و به انتهایش نزدیک شده ایم یا هنوز 
نه. بنابراین، اصاًل نمی توانستم ســال بعد را به دقت پیش بینی کنم؛ چه رسد به 
اینکه خاطرات روزهای نیامده در ســه فصل بعد را بنویسم. فقط خواسته ام در 

سرزمین شیرین خیال، بخشی از آینده را تصور کنم.

چندنکته:
اول- بخشی از این خاطرات را زیاد و بخشی 
را به صورت محدود و بخشی را در حد ناچیزی 
در همین ایام تجربه کرده ایم. اعتراف می کنم 
که بعضی خاطرات برای بعضی از ما به تخیل 
نزدیک ترنــد. می دانم ! اما مگر نه این اســت 
که اتفاقًا بســیاری اوقات پیشرفت ها بر اساس 

تخیالت شکل می گیرند؟
دوم - سدشــکنی و پیشــرفت بسیار زیاد 
معلمــان، ما را بــه طمع انداخته اســت که 
می توانیــم بســیاری از ناممکن هــا را نه تنها 
به ممکن بلکه به رویــه تبدیل کنیم. به قول 
ظریفی، آنچه طــی این چهار ماه آموخته ایم، 

معادل دو سال تحصیلی است!
سوم - ممکن اســت بر من خرده بگیرید 
که همة دانش آمــوزان و مدارس این امکانات 
را ندارند. حق با شماســت، اما الاقل آن ها که 
دارند، باید درســت اســتفاده کنند. در ثانی، 
گستردگی مجاری ارتباط، نرم افزارها و سهولت 
استفاده از آن ها با وسیله ای مانند گوشی سبب 
شده است که بســیاری از مدارس و معلمان 

بتوانند بهترین ابتکارات را ارائه نمایند. 
چهارم - آیا این حرف ها زیادی خوش بینانه 
نیستند؟ پاسخ بلی اســت. مگر از بدبینی و 
یأس چه نتیجه ای گرفته ایم تا به حال؟ شاید 
ایــن خوش بینی، بذر امید را قوی تر بکارد در 

دل ما!

معلممتخصصواحساستوانمندی
سه شنبه 25 شهریور 99

امــروز روز خوبــی بــود. در جلســة 
معلمان پایة هفتم شــرکت کردم. قرار 
بود هر یک از آن ها تجربه هایشــان را از 
ماه های آخر سال گذشــته بیان کنند. 
نرم افزارهــای مختلفــی از قبیل مدبر، 
اسکای روم، برنامة شاد، برنامة سیستم 
جامع مدیریت آموزشی که با استفاده از 
مدل تهیه شــده، گوگل فرم و ... همه و 
همه ابزارهایی هستند که سال گذشته 
دبیــران آن ها را به صــورت فنی به کار 
گرفته اند . هرکــدام از همکاران به یک 
نکتــة ریز یا ابداعی که توانســته  بود با 
نرم افزار انجام دهد، اشاره می کرد. جالب 
 توجه است که اکنون معلمان متخصصی 
داریم کــه به فراخور حال و نیازشــان 
می توانند از نرم افزاری که دوست دارند 
و مناسب می بینند، استفاده کنند. این 
توانمندی حــس خوبی به معلمان داده 

است.

تربیتنفربهنفر،زماننمیشناسد
چهارشنبه 2۶ شهریور 99 

مزایا  امروز هم جلســة جمع بنــدی 
و معایــب تجربة دوران کرونایی ســال 
گذشــته را داشــتیم. شــاید یکــی از 

به  رســیدگی  تجربه ها،  شــیرین ترین 
وضعیت تک تک بچه هــا بود. با تعطیل 
شدن مدارس به دلیل آن شرایط خاص، 
بسیاری از معلمان برای خود این رسالت 
را تعییــن کردنــد که نگذارنــد بچه ها 
از درس عقــب بماننــد. همین تصمیم 
تبدیل به عملیاتی پیچیده شد که وقت 
و ســاعت نمی شــناخت. از یک طرف، 
لذت رســاندن دانش آموزان عقب مانده 
از درس بــود و از یــک  طرف ســختی 
تالش خارج از وقت. خوشبختانه امسال 
با اســتفاده از نرم افزار سیستم مدیریت 
جامع آموزشــی برای تعامــل خارج از 
وقت بچه ها و معلمان هم، نظم و ترتیب 

و ساعت مشخصی فراهم کرده ایم.

فناوری،دولتیوغیردولتیندارد
یکشنبه ۶ مهر 99 

امــروز روز مالقات با اولیــا بود. مادر 
دانش آموز جعفری برای طرح موضوعی 
آمده بود. در ابتدای صحبتش، به خاطر 
فعالیت های سال گذشته و رسیدگی ما 
به عقب ماندگی تحصیلی فرزندش تشکر 
کرد. یک دفعه یادم آمد که خود ایشان 
هم دبیر یک مدرســة دولتی اســت. از 
چگونگی کار او و همکارانش در مدرسة 
دولتی ســؤال کردم. خندید و گفت که 
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الکترونیکی، درس و تکالیف و محتوای 
ارائه می کنــد. تکالیف را  تکمیلــی را 
همان جا تحویل می گیرد و ارزیابی خود 
را اعــالم می کند و در همــان درگاه با 
بچه ها قــرار کارهای بعدی را می گذارد 
و در یک زمان مشــخص آزمون خود را 
برگزار می کند. خصوصیت این نرم افزار 
این اســت که هر لحظه گزارش خوبی 
از تحقق اهداف یادگیری در بخش ها و 
فصل های مختلف می دهد؛ هم به معلم 

هم به دانش آموزان.

ترکیبی جشــنهای و دانشافزایی
)حقیقیومجازی(

یکشنبه 27 مهر 99
امروز صبح کلی پیام تشکر از 
طرف اولیا دریافت کردم. دیروز 
برنامة دانش افزایی دکتر الیاســی 
با موضوع ارتباط با نوجوان را داشــتیم. 
عده ای از اولیا برای حضور ثبت نام کرده 
بودند و برای بقیه که راهشان دور بود یا 
کارشان اجازه نمی داد، برنامه به صورت 
زنده در آپارات پخش می شد. این جوری 
عالوه بر اینکه در تدارک فضای فیزیکی 
برنامه به سختی نیفتادیم، سعی کردیم 
جلوی اسراف در پذیرایی را هم بگیریم. 
ضمنــًا شــاید بتوانیم کم کــم بر غول 

ترافیک تهران پیروز شویم.
پی نوشت: همیشــه دوست داشتیم 
اولیــا را هــم بــه همــة جشــن های 
دانش آموزان که در ســاعات کالســی 
برگــزار می شــد، دعوت کنیــم اما نه 
برای مــا امکان پذیر بود نه اولیا فرصت 
داشــتند. یک بار برای کســب تجربه، 
جشنی را به صورت زنده پخش کردیم. 
آمار بازدیدکنندگان که احتمااًل مادران 
بوده انــد نشــان داد که راه را اشــتباه 

نرفته ایم.

دانشآموزمعلممتخصص
چهارشنبه 7 آبان 99

بار یــک کارگاه  اولین  بــرای  امروز 
تدریس  بــا  مهارت افزایــی  مجــازی 
یکــی از دانش آمــوزان کلیــد خورد. 
علی احمــدی، دانش آمــوز پایة دهم 

که امســال به دورة بعدی یعنی دورة 
دوم دبیرســتان راه  یافته است، برنامة 
پاورپوینت )در  آموزش نکات کاربردی 
را در فضای اسکای  سطح پیشــرفته( 
روم ارائه کرد؛ با تســلط عالی و مانند 
یک معلم مقتدر. ســاعت کارگاه بعد از 
مدرسه بود و تعداد زیادی از بچه ها در 
آن شــرکت کرده بودند. چند دقیقه ای 
وارد کالس مجازی شان شدم. عالوه بر 
دانش آموزانــی که برای یادگیری آمده 
بودنــد، حضور اولیا هــم درخور توجه 
بود؛ ایــن را از ســؤاالتی که به کمک 
فرزندانشــان طــرح می کردند، متوجه 
شــدم. علی هم درس می داد، هم نکته 
می پرسید، هم شــوخی می کرد و هم 
بچه ها را به مشــارکت می طلبید. این 
اولیــن برنامه بــود. از حرف های مربی 
مســئول این پروژه فهمیدم که تعداد 
زیادی از دانش آموزان داوطلب تدریس 
شده اند. کسی چه می داند؛ شاید روزی 
هم  دانش آمــوزان  به  گذاشــتیم  قرار 

بدهیم! حق التدریس 

ارائــۀموضوعات با آموزشفعــال
مبتنیبرزندگیواقعیبچهها

دوشنبه 19 آبان 99 
در زنگ تفریح، آقای پناهی، دبیر درس 
علوم پایة هشتم، از پروژه های بچه ها در 
مــورد راه های مقابله بــا کرونا با هدف 
حفظ ســالمتی تعریف کرد. ظاهراً ارائة 
یکی از گروه های دانش آموزی عالی بوده 
است. قرار شد پاورپوینت ارائه شان را در 
کانال مدرسه قرار دهند. نمی دانستم که 
این بحث و گفت وگو مقدمه ای می شود 
دانش آموزی،  موضوعــات  تعریف  برای 
بررســی آمار شــیوع کرونــا در درس 
ریاضی و نتایج اجتماعی کرونا در درس 
مطالعات اجتماعــی. بچه ها با درگیری 
بــا موضوعات واقعی درس ها را بهتر یاد 

می گیرند.
پی نوشت: همایــش دانش آموزی ارائة 
خود مدیریتی  و  برنامه ریزی  تجربه های 
در دوران کرونــا، در درس تفکر، برنامة 
جالبی است که دبیر این درس پیشنهاد 

داده است. ببینیم چه می شود.

او و همکارانش به کمک فرزندانشان با 
نرم افزار اســکایپ با هــم ارتباط برقرار 
کرده  و قرارهای مشــترک گذاشته اند. 
از تشکیل گروه در واتس آپ تا استفاده 
از ایده های مدرســة خود ما جالب بود. 
نرم افزارها که هزینه ای نداشــتند. پس 
می مانــد تخصص و یادگیری شــان که 
انصافًا خوب از پــس آن برآمده بودند. 
یــادم آمد که یکی از بســتگان هم که 
مدیر یک مدرسة دولتی است، از همان 
ابتــدای تعطیالت به کمــک دبیرانش 
برنامة آموزش مجازی برخط)آنالین( را 
با اســتفاده از نرم افزار اسکای روم اجرا 
کرده  است. البته برای آموزش معلمان و 
مدیریت کالس ها در ابتدای کار از یکی 
از نوه هایــش، که دانشــجوی کامپیوتر 

است، کمک گرفته است.

سیستمجامعمدیریتآموزشی
دوشنبه 7 مهر 99

امروز با مدیر شــرکت پدیده جلســة 
مشــترکی داشتیم. سیســتم مدیریت 
جامــع آموزش را از این شــرکت تهیه 
 کرده ایم. تجربة  کار با این نرم افزار و این 
مؤسسه در ســال گذشته و کالس های 
تابســتان خوب جــواب داده   تکمیلی 
است. این جوری دبیرمان در یک پایگاه 
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مدیریتبحران
بارعایتفاصلۀاجتماعی

جمعه 23 آبان 99 
امروز در اخبار اعالم شــد که آزمایش 
کرونای چند نفر از بیماران مراجعه کننده 
به مراکز درمانی مثبت بوده است. مطابق 
قرار قبلی و بر اساس پروتکل های اعالم 
شــده، مقررات ویژة روزهــای آتی در 
اخبار سراسری اعالم شد. قرنطینه های 
خانگی، محدودیت حضور در ســِر کار، 
تغییر ســاعت مشــاغل برای مدیریت 
ترافیــک و اســتفاده از وســایل نقلیة 
عمومی از آن جمله اند. همچنین، قانون 
حضور نیمی از دانش آموزان در مدرسه 
و پیگیری بقیه به صــورت مجازی نیز 
اعالم شــد. احتمااًل این شرایط تا یک 
هفتــه ادامه پیدا می کند.خوشــبختانه 
بخش زیــادی از مردم آمادگی مواجهه 
با این شــرایط و مدیریــت آن را دارند. 
مدرســه هم قوانینش در مورد رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی در کالس درس، 
فضاهای عمومی و ســایر مالحظات را 
اعــالم و از قبل روی تابلوها نصب کرده 
است. ان شــاءاهلل فردا کالس های درس 
با حضور نیمــی از دانش آموزان برگزار 
می شود و مابقی هم با استفاده از اسکای 
روم از محتوای کالس باخبر می شــوند. 
در هر کالس یکی از دانش آموزان نقش 
مدیر فضای اسکای روم را بر عهده دارد. 
در روزهای بعــد هم جای دانش آموزان 

حاضر و غایب عوض می شود.
پی نوشت 1: یکــی از محاسن تجارب 
کرونایی، مشارکت دانش آموزان در حل 
مشکالت و کمک به همدیگر برای برپایی 
کالس برخط می باشــد. به این ترتیب، 
مســئولیت یادگیری عماًل به عهدة خود 

دانش آموزان گذاشته شده است.
آموزش وپرورش هم  پی نوشــت 2: 
برای مدارس  اختیار ویژه ای  به درستی، 
قائــل شــده و دســت مدیــران برای 
تصمیم گیری و مدیریت بحران باز است.

لــزومآموزشســوادرســانهایو
مدیریتزماندرشرایطجدید

شنبه 1 آذر 99 
تجربــة دوران کرونــا و ادامة آن در 
ســال تحصیلی سبب شــد ابزارهایی 
تبلــت و لپ تاب  تلفــن همراه،  چون 
بیش از پیــش در اختیار دانش آموزان 
قرار گیرد و درگیری  آن ها با اینترنت و 
فضای مجازی بیشتر شود. البته بعضی 
امکانات  این  از  اســتفاده  معتقدند که 
قبــاًل هم زیاد بــوده و حاال فقط کمی 
هدفمندتر شــده و در راستای آموزش 
قرار گرفته اســت. به همین نســبت، 
گالیة اولیا از بی سروسامانی کار بعضی 
از بچه ها شدت گرفته است. در جلسة 
شورای مدرسه به اتفاق آرا تصویب شد 
که دو برنامة دانش افزایی در راســتای 
ســواد رسانه ای فراهم شــود: آموزش 
مهارت برنامه ریزی مدیریت زمان برای 
ارتباط  مهارت  آموزش  و  دانش آموزان 
با دانش آمــوزان درگیــر در فضاهای 
مجازی. برای هر کدام از این دو نیز یک 
گروه از معلمــان برنامه ریزی می کنند. 
نکتــة قابل  توجه اینکه قرار شــد قباًل 
فراخوان داده شود تا تجربه های مثبت 
و منفی جمع آوری گردند و کارگاه های 

بر  اولیا  و  س دانش آموزان  ســا ا
تجارب  همیــن 

طراحی شوند.

یادگیری اما میشود تعطیل مدرسه
تعطیلنمیشود

شنبه 4 دی 99 
از پنجره به بیرون نگاه می کردم. برف 
آرام آرام روی زمین والیبال می نشست. 
اخبار هواشناســی برف سنگین را برای 
امشــب تا فردا پیش بینی کــرده بود. 
احتمــال تعطیلی فردا زیــاد بود. زنگ 
تفریــح به صدا درآمــد. صدای همهمه 
دم در دفترم قابل توجــه بود. از پنجرة 
کنار در، جمع بچه هــا را دیدم؛ انگار با 
من کاری داشتند. موسوی، نماینده شان 
وارد شد. ســعی می کرد مؤدب باشد و 
بــه  آرامی ســخن بگوید امــا اضطراب 
راهنمایی اش  از چهــره اش می باریــد. 
کردم تا بنشــیند و به  آرامی حرفش را 
بزنــد: »آقا، بچه هــا می گویند اگر فردا 
مدرســه ها تعطیل شــدند، کالس های 
آنالین را برگزار نکنید.« خنده ام گرفته 
بود. راســت می گفت؛ در ماه گذشــته، 
مدرسه ســه روز به خاطر آلودگی هوا 
تعطیل شده و کالس های درس به کمک 
سیستم جامع مدیریت آموزش و اسکای 
روم به صورت کامل و دقیق برگزار شده 
بــود. معلمــان تکالیفشــان را دریافت 
کرده و بعضی هایشــان آزمون های خود 
را هم برگزار کرده بودند. حق با بچه ها 
بود؛ نباید آن هــا را از لذت تعطیالت و 
برف بازی محــروم می کردیم. قول دادم 
موضوع را برای معلمان درس های فردا 
مطرح کنــم. باید اعتدال را رعایت 

کنیم.
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و اضطراری مواقع برای مستندسازی
رسالتاجتماعیمدرسه
سه شنبه 7 بهمن 99

امروز با مســئول فناوری نشســتیم و 
مجموعه فیلم های بارگذاری شدة مدرسه 
در ســایت آپــارات را بررســی  کردیم. 
آمار نشــان می داد که بازدیدها از طرف 
دانش آموزان بیرون مدرســه هم صورت 
می گیرد. جالب بود که در این زمینه یکی 
دو نوشتة محبت آمیز هم از آن ها داشتیم.

برای حفظ ســالمتی فرزندان مدرسه 
از اولیا خواســته ایم کــه دانش آموزان 
مریــض در خانــه بمانند و اســتراحت 
کنند. در عوض، بخش ســمعی بصری 
برنامة  دانش آموزان  به کمک  مدرســه 
ضبط کالس های درسی را اجرا می کند. 
فیلم های ضبط شده هم در سایت آپارات 
بارگذاری می شــوند و مورد اســتفادة 
بیمــاران قــرار می گیرنــد. این جوری 
می شوند،  مستند  درسی  هم کالس های 
هــم بچه  ها از درس عقــب نمی افتند و 
هم نگرانی ها از بیماری  و شــیوع آن در 

کالس های درس فروکش می کند.
پی نوشت 1: بعضی از دانش آموزان اجازه 
گرفته اند با اســتفاده از الیِو اینستاگرام، 

کالس ها را به نمایش بگذارند.
پی نوشت 2: مأموریــت میرزابنویس 
کالس نیز جالب اســت. او شرح دقیق 
وقایــع را می نویســد و در کانال دانش 
آموزان بارگذاری می کند. این کار پروژة 

درس ادبیات او محسوب می شود.

احترامویژهبهمعلمانمتخصص
چهارشنبه 8 بهمن 99

برنامة جلسة مشترک اولیا و معلمان را 
داشتیم. هر یک از معلمان در گوشه ای از 
نمازخانه مســتقر بودند و اولیا برای حل 
مشکالت فرزندانشان مراجعه می کردند. 
فرصت کردم سری به سالن بزنم. طبیعتًا 
مراجعان زیــادی از اولیا داشــتیم. این 
برنامه را ســعی کرده ایم هر ســاله اجرا 
کنیم؛ با این تفاوت که امسال تشکر ویژة 
اولیــا عمومی تر و پررنگ تر بود؛ تشــکر 
برای رســیدگی به تک تک دانش آموزان 
به کمک نرم افزارها، اختصاص دادن وقت 

خارج از مدرســه در فضای مجازی برای 
پاسخگویی به بچه ها، فیلم برداری و ضبط 
و پخش برنامة  کالس ها برای غایبین یا 
بچه هایی که از درس ها عقب می افتند و 
دوباره به فیلم ضبط شدة کالس مراجعه 
می کنند و باالخره تشکر برای مشارکت 
دادن بچه ها در همة این کارها، که سبب 
شده است آن ها خود را مسئول یادگیری 

خویش بدانند.
پی نوشــت: کار معلمان تخصصی تر 
شــده و بــه همــان نســبت حرمت و 
احترامشــان نزد اولیــا و دانش آموزان 

افزایش یافته است.

کالسمعکــوسوفرصتاضافهدر
کالسدرس

شنبه 11 بهمن 99 
دبیر ریاضی ما، همیشه از ساعات کم 
کالس ریاضی گالیه داشــت اما امسال 
شرایط فرق کرده است. او سال گذشته 
در ایــام کرونایی مجموعــة مفصلی از 
فیلم های آموزشــی را برای درس خود 
تولید کرد. امســال ایــن فیلم ها به کار 
آمده اند. از قبل به بچه ها اعالم می شود 
که برای دیدن فیلم ها به آپارات مراجعه 
کننــد. همچنین، آزمون های کالســی 
را به کمک نرم افزارهای آزمون ســاز در 
بیــرون از وقت کالس اجــرا می کنند 
)قول داده است به کسانی که نمره شان 
خراب می شــود فرصت جبران بدهد(. 
به ایــن ترتیب، بخش زیــادی از وقت 
او در کالس درس آزاد شــده اســت و 
حاال با خیــال راحت به کار بیشــتر با 
دانش آموزان می پــردازد. البته فراموش 
نشــود که بخشــی از وقت ایشان، در 
بیرون از کالس به آماده سازی و فراهم 
کردن مقدمــات این کار اختصاص یافته 

است.

کالسهایتکمیلیمجازیوغلبهبر
ترافیکومشکلرفتوآمد

یکشنبه 18 بهمن 99
امــروز گروه معلمــان درس مطالعات، 
به مناســبت دهــة فجر یک ســمینار 
دانش آموزی برای دانش آموزان عالقه مند 

ترتیب داده بودند. این برنامه خارج از وقت 
اجرا می شد. یکی از ابتکارات مدرسة ما در 
سال های قبل این بود که بعضی از دبیران 
برنامه های ویژة گــپ، بحث و گفت وگو 
را بــرای بعد از ســاعت درس به کمک 
دانش آموزان طراحــی و اجرا می کردند. 
خیلی عالی بود اما به هم ریختن موضوع 
سرویس رفت وآمد دانش آموزان و مشقت 
اولیا سبب شد که برای این کار محدودیت 
قائل شــویم، اما امســال ماجرا متفاوت 
شده اســت. برنامه های بعد از ساعت یا 
به صورت مجازی تعریف می شوند یا اینکه 
هم زمان با اجــرای برنامه به صورت زنده 
در اینســتاگرام یا آپارات پخش می شود. 
در این مدت، پیشــنهاد برای اجرای این 
برنامه ها به قدری زیاد شده است که جهت 
مدیریت وقت برنامه ها دست به  گزینش 

زده ایم.

تلفیقدروسبــاتعریفموضوعات
مشترک

سه شنبه 28 بهمن 99
مستندســازی کالس هــا و آموزش ها 
برای دانش آمــوزان غایب یا  عقب مانده 
از درس وارد مرحلــة جدیــدی شــده 
اســت. ســه درس ریاضی، هنر و کار و 
فنــاوری )بخش رایانه( برنامه شــان را 
تلفیــق کرده اند و یک پــروژة اختیاری 
ارائــه داده اند: آموزش  به دانش آموزان 
یک موضوع درسی ریاضی، فیلم برداری 
و ضبط و بارگذاری در ســایت آپارات. 
این جوری دامنة فیلم هایمان در آپارات 

بسیار گسترده شده است.
پی نوشــت1: در مدرســة ما بچه ها 
در ســاعت هنر بر اســاس عالقه شان 
در گروه های آموزشــی هنری تقســیم 
می شــوند. همة دانش آموزان در کالس 
فیلم ســازی گروه هنر نبــوده  و طبیعتًا 
آموزش ندیده اند اما بســیاری از بچه ها 
خودشــان نرم افزار ویــژة تدوین فیلم 
)کمتازیا( و کار کــردن با آن را به دقت 

یاد گرفته اند.
پی نوشت2: از بخش های جذاب این 
پروژه، به کارگیری عنصر طنز و تدریس 

شبیه معلمانشان است! 
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