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کالس جذاب مشارکتی 
در فضای مجازی 

 سمیه ولی زاده 
دانشجوی دکترای پژوهش هنر

  ویروس کرونا به ما یادآور می شود که سمت روشن فناوري 
چقدر حیاتی اســت. شاید انســان پس از کرونا باید بیش از هر 
چیز وام دار فناوري باشــد. دورســخني ها )ویدیو کنفرانس ها( و 
آموزش های تحت شبکة اینترنت سرفصل تازه ای از آیندة علم و 
آموزش هستند. تمامی مدرسه ها به ناچار به جدیدترین ابزار انتقال 
علم مجهز خواهند شد و تعریف هاي بسیاری از علوم آموزشی دچار 
تحولی بزرگ خواهد شد. ویروس کرونا هنر و خالقیت فردی را 
به شکل قابل توجهی رشد خواهد داد. حال آنکه معلمان به کمک 
راهکارها و شیوه های جذاب و مشارکتی می توانند دانش آموزان را 
در کالس برخط فعال و پویا كنند. در این بخش به چند روش و 
راهکار آموزشی خالق اشاره می كنیم. امید آنکه در پیشبرد هرچه 

بهتر فرایند یاددهی و یادگیری مؤثر واقع شود.

انواع آموزش های خالق در کالس برخط

دانش آموزان را بر طبق تعداد به گروه های چهار تا پنج نفری تقسیم مي كنیم و از آن ها می خواهیم گروه بندی 
در خصوص یک موضوع به مدت یک هفته با نظارت اولیا با هم در ارتباط باشند و نتایج خود را بر 
اساس تقسیم بندی هر یک از اعضای گروه در کالس به شکل های متنوع ارائه كنند. به طور مثال: 

به صورت پرده نما )پاورپوینت(.

هر یک از دانش آموزان درس را از پیش مطالعه می كند و در کالس برخط به رفع اشکال و پرسش معکوس
و پاسخ توسط آموزگار می پردازند.

برای درک مفهوم مثاًل کسرها، آموزگار خانه ها و طبقات متنوعی را ترتیب می دهد که هر كدام ترکيبی
یک اســم خالق دارد. به طور مثال، خانة اول برای درک این مفهوم به کمک دست ورزی )برش 
یک هندوانه به قســمت های مساوی( انجام می شود. سپس در خانة دوم به کمک یک آزمایش 
که قرار است یک بطری شیشه ای را در چند مرحله با کسرهای مختلف از یک مایع پر یا خالی 
كنیم، صورت می پذیرد )آموزش غیرمستقیم جمع و تفریق کسرها(. در خانه یا طبقة سوم، به 

روش فیلم یا پاورپوینت تهیه شده در رابطه با کسرها ارائه می شود.

ه 
جرب
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اهدافروش اجرایی موضوع

اگه گفتی 
سؤال و جواب 

کجاست؟
 )زود، تند و 

سریع(

ســؤال یک: معلم جلوی دوربین خود کاغذی 
بگیرد و بچه ها را به چالش بکشــد )یک مفهوم 
ریاضی را روی کاغذ بنویسد و اعالم کند: با توجه 
به مفهوم برایش سؤال بنویس. سپس سؤال را در 

ذهنت پردازش کن و بعد راه حل را بنویس.
سؤال دو: معلم دو یا سه کلمة کلیدی از سؤال 
را عنوان می  كند. سپس دانش آموزان به طراحی 

سؤال مشغول مي شوند.
سؤال سه: آموزگار بخشی از سؤال را می خواند 
و بقیة ســؤال را از دانش آمــوزان می خواهد تا به 

شیوه های گوناگون طراحی كنند.
سؤال چهار: از قبل ســؤال را روی تختة خود 
ذخیره کرده باشد و در زمان مقرر نمایش دهد و 

حال بخواهد به تخته توجه کنند.
 ســؤال پنج: از دو یا ســه نفر از دانش  آموزان 
بخواهــد با هم فکری یکدیگر ســؤالي را طراحی 

كنند.
سؤال شش: فقط سؤال را بخواند و بدون حافظة 

دیداری، توان شنیداري دانش آموزان را برانگیزد.
سؤال هفت: دانش آموزان، پس از اتمام کالس، 
ســؤال را روی کاغذ بنویســند و دلیل خود را از 

انتخاب سؤال در یک سطر توضیح دهند.

- دانش آموزان نمی دانند سؤاالت چطور و چگونه قرار است توسط معلم بازگو شوند. باید در 
هر لحظه در کالس برخط آماده باشند )دقت، سرعت عمل باال و حضور به موقع باید باشد 
و از سویی از آنجا که نحوة چگونگی ارائة سؤاالت برای فراگیرندگان غافل گیرکننده است، 
به طور هم زمان باید تمام حواس خود را فعال كنند و دقیق تر به کالس توجه كنند. در این 

روش تمام دانش آموزان به طور هم زمان درگیر سؤاالت می شوند(.
- در جواب ها نیز می تواند تنوع وجود داشته باشد. به طور نمونه جواب می تواند توسط یکی 
از بچه ها داده یا روی تخته نمایان شــود.  همچنین پاسخ مي تواند با کدگزاری های معلم 

داده شود.
اهداف سؤال یک: درگیر كردن هم زمان حافظه  های دیداری و بصری در دانش آموز.

در این روش فراگیرندگان در ابتدا آنچه را روی تختة مجازی نمود کرده اســت می بینند. 
سپس مطلب را پردازش می كنند.

اهداف ســؤال دو: افزایش و شناخت درک مطلب دانش آموزان، برانگیختن ایده پردازی در 
ذهن آن ها.

اهداف سؤال سه: پایان باز و ایجاد خالقیت و گسترش تنوع در یادگیری.
اهداف ســؤال چهار: دقت، توجه و تمرکز روی یک مفهوم ازپیش تعیین شده و محک زدن 

خود در هنگام مواجهه با آن.
اهداف ســؤال پنج: تقویت روحیة مشارکت و همدلی و هم زبانی در میان دانش آموزان در 

فضای برخط.
اهداف سؤال شش: دقت و سوق دادن به سوی حافظة شنیداری و تقویت آن.

اهداف سؤال هفت: با توجه به در دسترس نبودن فیزیکی فراگیرندگان در کالس برخط. با 
این روش کمک مي كنیم آموزش دانش آموز تنها به کالس خالصه نشود و در حین تدریس 
برخط بیشتر توجه داشته باشد، زیرا پس از اتمام کالس، خود نیز باید با درک و داده هایی 

که دریافت كرده است، به تولید و طراحی دست بزند.

چه کسی 
پروژه اش از همه 
جذاب تر است؟ 

آموزگار از فراگیرندگان می خواهد به دلخواه از 
سرفصل های درس ها موضوعی را انتخاب كنند و 
سپس به پروژة گروهی یا انفرادی خود را طراحي 

كنند.

انتخاب شــیوة گروهی یا انفرادی دانش آموزان، با توجه به نظر خود )آزاداندیشــی در فکر و 
عملکرد(، 

نحوه  ارائه  پروژه )فیلم/ بازی/ پاورپوینت )پرده نما(/ طرح پرســش و سؤاالت واگرا/ پویانمایي 
)انیمیشــن(/ ساخت و طراحی آزمایش / فعالیت های مهارت محور / ساخت وسایل آموزشی 

کم هزینه
درگیركردن دانش آموزان. پس از اتمام کالس آن ها موظف هســتند به روش علمی دست به 
پژوهش بزنند و به کمک مشــاهده، طراحی پرسش نامه و به اشتراک گذاشتن آن در کالس 

برخط و یادداشت برداری، تمام مراحل پروژة خود را ارائه كنند.

من معلم 
کالس هستم

دانش آموزان طبق سلیقة خود سناریوی یک 
کالس را می چینند.

براي مثال می توانند چنــد نفره یک درس از 
کالس را با هــم تدریس كنند: اگر یک درس از 
اجتماعی ٦ صفحه باشــد و گروه سه نفری، هر 
یک 2 صفحــه را با ســناریوی از پیش تعیین 

شده ی خویش برگزار می نمایند.

دانش آموزان می توانند از نرم افزارهای گوناگون استفاده کنند. به شکل ارائة پرده نما، کلیپ 
یا فیلم، موضوع درس را به دیگر دوستان خود بازگو كنند.

اجرای زنده در کالس برخط و به شکل فراهمایي)کنفرانس( در سه بخش.
مدل پرسش و پاسخ.

طراحی 
جمع بندی 

عملکرد

معلــم از دانش آموزان خــود می خواهد برای 
جمع بندی عملکرد ســؤاالتی طراحی كنند؛ از 
قبیل: مهارتی )با ابزار ساده و کم هزینه با عكس و 
گزارش از  تمام مراحل( )تستی، تشریحی و جای 
خالی(. طرز استفاده و زمان بندی جمع بندی را 

هم تعیین كنند )دانش آموزان دوم تا ششم(.

دانش آموز با این کار خود درگیر طراحی سؤال ها می شود و در وهلة اول به طور غیرمستقیم 
ایفای نقش می كند.

با این کار روحیة پرسشــگری و طراحی و ایده پردازی را در جهت طراحی سؤاالت افزایش 
می دهیم و از طرف دیگر مسئولیت پذیری را در کودک مي افزاییم. زیرا با این کار او موظف 
است در زمان تعیین شــده و با درنظرگرفتن تمام اعضای کالس، دست به خلق سؤاالتی 
بزند که  باید همة جوانب را رعایت كنند )ناخواســته ذهن او درگیر این نکته می شود که 
چطور و چگونه سؤاالت را طراحی كنم که هم در جایگاه معلمی باشم و هم سؤاالت برای 

هم کالسی هایم مناسب باشند.

آمــوزگار برای آنکه نظــم را در کالس برخط مأمور کالس
فراهم كند، از خــود دانش آموزان کمک خواهد 
گرفت که در یک بازة زمانی مشخص از تک تک 
دانش آمــوزان به عنوان مأمــوران کالس برخط 

استفاده می كند.

مسئولیت پذیری
روحیة وظیفه شناسی

نظم، جلوگیری از گفت و گوهای غیرآموزشی، حضور به موقع


