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گفت وگو

 معصومه حبیب پور

با اينکه کرونا بسياري از ساختارهای اساسي زندگي ما را تحت تأثير خود قرار داد، اما از منظری 
نتوانست همه ی فعاليت ها را زمين گير کند. در اين ميان، آموزگاران در رويارويي با اين مشکل دست از 
کار نکشيدند و از طريق ابزارهاي فضاي مجازي و با همت خود، فرايند آموزش و کالس ها را به داخل 
خانه ها بردند و از تعطيلي دور کردند. در زمينه ي اهميت آموزش برخط براي دانش آموزان پايه ی اول 
ابتدايی، با فاطمه دانشور، آموزگار دبستان سادات منطقه ي 12 تهران گفت وگويي ترتيب داديم که نظر 

شما را به آن جلب می کنيم.

 خانم دانشـور از سـوابق تحصيلي و شغلی تان 
بفرماييد.

در حـال حاضـر آمـوزگار پایـه ی اول مدرسـه ی 
ابتدایـي سـادات در منطقـه ي 12 تهـران هسـتم. 
حدود 2۵ سـال سـابقه ی کار در آموزش وپرورش 
دارم کـه بیـش از 1۹ سـال آن به صـورت رسـمي و 
به تدریس در دوره ی ابتدایي سـپري شـده اسـت. 
نزدیک به پنج سـال نیـز به صـورت حق التدریس، 
به عنـوان مربـي امـور تربیتـي فعالیـت کـرده  ام. با 
مـدرک تحصیلـي کارشناسـي آمـوزش ابتدایـي، 
در ابتـداي کار نیـز بـه مدت یـک  سـال در نهضت 

سـوادآموزي تدریـس مي کـردم.

ــه  ــا چ ــه ي اول ب ــس پاي ــد در تدري  بفرمايي
ــد؟ ــکالتي مواجهي مش

و  ریاضـي  تدریـس  در  مشـکل  اصلي تریـن 
فارسـي در پایـه ی اول ابتدایـي، در شـرایط فعلي، 
نبـود امـکان حضـور دانش آمـوزان در کالس 
و مجازي شـدن آمـوزش اسـت. در ایـن سـن، 
حضـور فیزیکـي، در یادگیـري مفاهیـم کمـک 
فراوانـي بـه دانش آمـوزان مي کنـد. بـا توجـه بـه 
اینکـه دانش آمـوزان پایـه ی اول ابتدایی بـا فضای 

خودش به سرش
 كلاه گ︢اشت

بت فاط﹞ه دانشور، آموزگار پايه ی اول پای︮ 
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مدرسـه و کالس آشـنایی ندارنـد، آمـوزش آن هـا 
در یـک ماه اول بسـیار مشـکل اسـت. بـرای مثال، 
دسـت گرفتن مداد بـرای بسـیاری از دانش آموزان 
سـخت اسـت. بسـیاری از آن هـا سـال قبـل نیز به 
کالس پیش دبسـتانی نرفته انـد و ایـن در آمـوزش 
پایـه ی اول ابتدایـی مشـکالتی ایجـاد مي کنـد. 
همچنیـن، تدریـس لوحه هـا، نشـانه ها و حـروف 
الفبـا نیز حتمـاً بایـد به صورت حضـوری صورت 
گیـرد، چـرا که در آمـوزش هر نشـانه، بـرای درک 
مناسـب مطلب، آن نشـانه باید دسـت کم یک روز 
کامـل آموزشـی و به طور مـداوم تکرار شـود. البته 
با تمـام این مشـکالت، بـا همـکاری خیلی خوب 

اولیـا، معمـوالً مسـائل برطـرف می شـوند. 
در آمـوزش ریاضی نیز بـه همین شـکل باید حتمًا 
بـرای دانش آمـوزان از وسـایل کمک آموزشـی 
اسـتفاده شـود و ایـن هم در شـرایط فعلـی نیازمند 

همکاری مناسـب اولیاسـت.

 آيـا ارزشـيابي توصيفـي در فضـاي آموزش 
مجـازي امکان پذيـر اسـت. چـرا؟

در تدریـس مجـازی، ارزشـیابی توصیفـی بسـیار 

دانش آمـوزان  کـه  زيبايـی  کليپ هـای 
مي فرسـتند، بسـيار جالب و براي ادامه ی 
شـوق انگيز جريـان ياددهـي ـ يادگيـري 
مؤثـر اسـت. به طـور مثـال، در آمـوزش 
درس آ اول، يکـی از دانش آموزان نمايش 
بازی و فيلم آن را فرسـتاده اسـت. در اين 
نمايـش، او خـودش کاله سـرش کـرده 
اسـت کـه آ اول باشـد و آ غيـر اول نيـز 
خواهـرش اسـت. هـر دو بـا هـم شـعر 
می خواننـد. ايـن فيلم بسـيار لذت بخش 
اسـت. از طـرف ديگـر، ميـزان توجـه 
خانـواده بـه آمـوزش فرزنـدان و ايجـاد 
محيطـی پرنشـاط بيـن فرزنـدان را برايم 

بسـيار خاطره انگيـز کـرد.
به طـور کلـی، زبـان شـيرين بچه هـا و 
ديدن تصوير ها و شـنيدن صـدای آن ها از 
نکات اميدبخش در فرايند کاري ماسـت.

سـخت اسـت، چـرا کـه در ایـن روش ارتبـاط 
آمـوزگار و دانش آمـوز تنهـا از طریـق فیلـم و 
صـدا صـورت می گیـرد و درک شـرایط واقعـی 
دانش آمـوز در ایـن حالـت بسـیار دشـوار اسـت. 
از طـرف دیگـر، ارزیابـی رفتارهـای اجتماعـی و 
اخالقـی و شـناخت شـخصیت دانش آموز بسـیار 

مشـکل اسـت.

 اگر براي تدريس در فضای مجازي، از کسي 
کمك گرفته ايد يا تجربه ای داريد، بفرماييد.

طبیعي اسـت، تغییر رویکرد آمـوزش از حضوری 
بـه مجـازی نیازمنـد به روزرسـانی اطالعـات و 
افزایـش توانایـی آموزگاران بود. از سـال گذشـته، 
در همین راسـتا بـا مطالعـه و یادگیـری روش های 
از  اسـتفاده  بـا  و  تدریـس مجـازی  گوناگـون 
نرم افزارهـای مناسـب، سـعی کـردم ایـن تغییـر 
خللـی در آمـوزش دانش آمـوزان ایجـاد نکنـد. 
در ایـن راسـتا از منابـع اسـتاندارد و بعـد نیـز از 

پژوهش هـا اسـتفاده ي فـراوان کـردم.

 پيـش آمده اسـت دانش آموزي در درسـي کمك 
بخواهد و نياز باشـد از نزديـك تدريس کنيد؟

بـا توجـه بـه مشـکالت به  وجـود آمـده در دوران 
شـیوع ویروس کرونا و شـرایط متفـاوت آموزش، 
در صورتـی کـه دانش آمـوزی نیـاز داشـته باشـد، 
بـراي بهبـود شـرایطش، بـا او همـکاری مي شـود 
و برنامـه ي آموزشـی متناسـب با شـرایط خودش 
در اختیـارش قـرار می گیـرد. ایـن برنامـه ممکـن 
اسـت به صـورت آمـوزش حضـوری یـا ایجـاد 
ارتباط تصویری مسـتقیم یا سـایر روش ها باشـد. 
در نهایـت، هـدف تمـام آمـوزگاران، یادگیـری 
مناسـب در انتهای یک سـال آموزشـی اسـت و در 

ایـن راه از هیـچ کاری دریـغ نخواهنـد کـرد.

ــي  ــما گوش ــوزان ش ــه ي دانش آم ــا هم  آي
ــد؟ ــمند دارن هوش

خوشـبختانه در کالس بنـده تمـام دانش آمـوزان 
البتـه مـواردی هـم  گوشـی هوشـمند دارنـد. 
داشـته ایم کـه در ایـن خصـوص مشـکالتی بـه 

وجـود آمـده باشـد.

 نظـر و عکس العمـل اوليا در رابطـه با آموزش 
مجـازي و اينکـه درگيـر آمـوزش شـده اند، 
چيسـت؟ بـا آن هـا چگونـه و در چـه حـد در 

هسـتيد؟ ارتباط 

در ابتدای سـال تحصیلـی، با توجه بـه اینکه برخی 
اولیـا بـا آموزش مجـازی آشـنایی کامل نداشـتند، 
محدودیت هایـی وجـود داشـت؛ به خصـوص 

شـرایط در پایـه ی اول ابتدایـی سـخت تر اسـت.
در سـال های اخیـر، نظـام آموزشـی تغییـرات 
بسـیاری داشـته اسـت و آموزش هـای تکمیلـی 
بـه کتاب هـا اضافـه شـده اند. خـود ایـن تغییرات 
نیـز نسـبت بـه دوره ي گذشـته مشـکالتی ایجـاد 

نـد. کرده ا

 آيـا اداره بـراي همکارانـي کـه بـا فنـاوري 
و تدريـس آناليـن آشـنايي ندارنـد، کالس 

آموزشـی گذاشـته اسـت؟
ــزار  ــاره برگ ــن ب ــی در ای ــچ کالس ــفانه هی متأس
نشــده اســت. از طــرف دیگــر، امکانــات 
مناســب نیــز بــرای تدریــس مجــازی در اختیــار 
آمــوزگاران قــرار نگرفتــه اســت؛ امکاناتــي مثــل 
اینترنــت رایگان بــه انــدازه ي کافــی، و تجهیزات 
ــرداری. در حــال  ــاز فیلم ب الکترونیکــی مــورد نی
ــرای  ــخصی ب ــایل ش ــوزگاران از وس ــر آم حاض
ــتفاده  ــوزان اس ــور دانش آم ــام ام ــس و انج تدری

. می کننــد


