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باشــيم که هر قدر ما برای مواجه شــدن و 
صحبت کــردن با دانش آمــوزان جديدمان 
ســن  به خاطر  دانش آموزان،  داريم،  دلهره 
کمشــان، چنديــن برابــر بيشــتر ا براي 
مواجه شــدن با معلم جديــد نگران اند. اگر 
از همــان روز اول  درباره ي موضوعي مثل 
نمره و امتحان صحبت كنيم، فضاي كالس 
براي كــودكان اضطراب آور مي شــود، در 
چنين فضايي آن ها نمي توانند با آرامش به 
درس ها گوش بدهند و مدام حواسشان به 
امتحان است. عالوه بر اين، تصويري كه از 
ما در ذهنشان مي ماند، فردي سخت گير و  

اضطراب   ايجاد كننده است.
 از آن بدتر اين اســت كه روز اول مدرسه 
از بچه ها امتحان بگيريم! بعضي از معلمان 
همان روز اول، از مطالب ســال گذشــته 
امتحاني مثل آزمون تعيين سطح مي گيرند 
تا ببينند وضعيت درســي دانش آموزان در 
چه حدي است. چند سال پيش، همكاري 
داشــتم كه عادت داشــت از همــان اول 
امتحــان بگيرد. تصور مي كرد كارش به نفع 
تحصيل بچه هاست؛ اما تنها كالسي كه اكثر 
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سال ها پيش كه دانش آموز سال پايه ي سوم دبستان بودم، معلم جديدي به مدرسه مان 
آمده بود و قرار بود آن ســال به سومي ها درس بدهد. همه در کالس نشسته بوديم 
و چشــممان به در خيره بود تا زودتر خانم معلم بيايد و با او آشنا شويم. حدود ده 
دقيقه ای از ساعت هشت گذشته بود كه باالخره معلم جديد با کمی تأخير وارد كالس 

شد.
ما به احترام خانم معلم ايستاديم و با صدايي نزديك به فرياد سالم داديم. خانم معلم با 
صداي ضعيف و بي انرژي جواب سالم ما را داد و گفت كه بنشينيم. يكي از بچه ها كه 
از قبل شعري به مناسبت ورود او آماده كرده بود، دستش را باال گرفت تا اجازه بگيرد 
و شعرش را بخواند؛ اما خانم معلم گفت كه سردرد دارد و از آن دانش آموز خواست 

سرجايش بنشيند و سروصدا نكند. 
خستگي از چهره ي خانم معلم مشخص بود. كل روز يا دستش روي پيشاني اش بود يا 
سرش را روي ميز گذاشته بود. فضاي كالس بسيار بي انرژي و حوصله ي  همه سررفته 

بود. باالخره زنگ تعطيلي به صدا درآمد و به خانه رفتيم.
روزهاي بعد حال خانم معلم بهتر شــده بود، اما هنوز بعد از گذشت چندين سال 

خاطره ي اولين برخورد ايشان در ذهنم مانده است.

اولين روز كالس من
اولين روزي كه به عنــوان معلم در كالس 
حاضر شــدم، حس مي كردم قدرت تكلمم 
را از دســت داده ام. از شــدت اســترس و 
هيجان دستانم مي لرزيد. نمي توانستم قدم 
از قدم بــردارم. از اينكه بچه هــا نتوانند با 
من ارتباط خوبي برقرار كنند، نگران بودم. 
مي ترســيدم نتوانم روي آن ها تأثير خوبي 
بگذارم و مديريت كالس از دســتم خارج 
شــود. آبدارچي مدرسه كه حالت مضطربم 
را ديــد، برايم يك ليوان آب آورد. ســعي 
كردم بر خودم مسلط شــوم. از معلم هاي 
باتجربه كمك و راهنمايي خواستم. هركدام 
پيشــنهاد متفاوتي داشتند. يكي از معلم ها 
معتقد بود نبايد به روي بچه ها بخندي كه 
از هميــن روز اول حرفت را گوش ندهند. 
ديگري معتقد بود بايد با لبخند وارد شوي 
و ســعي كني مثل يك دوست رفتار كني. 
روش هركس هم براي خودش نتيجه داده 
بود و توانسته بودند چهره ای که می خواهند 
را از خودشــان در ذهن بچه ها بسازند. من 
هم تصميــم گرفتم با روشــی منحصر به 

خودم اولين تجربه ي حرفه ای ام را شــروع 
کنم. چند دقيقه بعد از گفت وگو با معلمان 
وارد کالس شدم و ســعی کردم لبخند به 
صورت داشــته باشــم. اول کيف و وسايلم 
را روی ميز گذاشــتم. بعد با لحنی مهربان 
خودم را معرفی کردم. سال نو تحصيلی را 
تبريک گفتم و از بچه ها خواستم خودشان 
را معرفی کنند. اين کار باعث شــد فضای 
ســنگين کالس که به خاطر ناآشنايی ام با 
بچه ها به وجود آمده بود، تا حدی صميمانه 
شود و آنچه موجب ترس و دلهره شده بود، 

از بين برود.

امتحان را برای بعد بگذاريم
بعضی از همکارانــم معتقدند همان روز و 
ســاعت اول بايد درباره ي نحوه ي تدريس 
و نــوع امتحانات بــا دانش آموزان صحبت 
کــرد تا متوجه جدی بودن درس شــوند و 
تصــور نکنند می تواننــد در درس خواندن 
اهمــال کاری کننــد. اما ايــن روش برای 
کودکان ابتدايي به هيچ وجه مفيد نيســت. 
خوب اســت اين نکته را به خاطر داشــته 

حركت...
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اوقات صداي اعتــراض بچه ها از آن بيرون 
مي آمــد و اعتمادبه نفــس دانش آموزانش 
براي شــركت در رقابت هاي علمي مدرسه 
بسيار پايين بود،  همان كالس بود. بين هر 
سال تحصيلي سه ماه تعطيلي وجود دارد و 
چيز عجيبي نيست اگر برخي از درس هاي 
حفظــي در ذهن دانش آموزان نباشــد. ما 
نبايــد با گرفتــن آزموني كــه دانش آموز 
برايش آمادگي نــدارد، اعتمادبه نفس او را 

جريحه دار كنيم.

با مهرباني آغاز كنيم
يكي از روش هايي كه مي توانيم با استفاده 
از آن ارتباط خوبــي با دانش آموزان برقرار 
موضوعات  دربــاره ي  گفت وگــو  كنيــم، 
گوناگون اســت. البته بايد مراقب باشــيم 
اين موضوعات شــامل سؤاالتی مثل»شغل 
پــدرت چيســت؟« يــا »آدرس خانه تان 
کجاســت؟« نشــود. ما نبايــد وارد حريم 
بايد ســعي  شــويم.  دانش آموز  خصوصي 
كنيم چيزهايي بپرســيم که پاســخ دادن 
بــه آن ها حتی يک درصد هــم با احتمال 

شرمنده يا معذب شدن بچه ها همراه نباشد. 
موضوعاتــي مثل»خوراكي مــورد عالقه«،  
»پويانمايي )انيميشني( كه خيلي دوستش 
داريد« براي كودكان جذاب است و صحبت 
درباره ي اين ها پل ارتباطي خوبي بين شما 

و دانش آموزان مي سازد.
بهتر اســت هميشــه با لبخنــد كالس را 
آغاز كنيــد. حتي اگر به هــر دليلي، مثاًل 
تقلب دســته جمعي بچه هــا در امتحان، از 
دانش آموزانتان عصباني هستيد، كالس را با 
مهرباني شروع كنيد و بعد با آن ها درباره ي 
موضوعي كه شــما را عصباني كرده است، 

گفت وگو كنيد.

در آموزش برخط چه كنيم؟
در كالس هــاي برخط به دليل نبود برخورد 
حضوري، تأثيرگذاري آدم ها كمتر از ارتباط 
رودرروست؛ به همين دليل استرس معلمان 
از اينكه مبادا در اولين روز تدريسشان تأثير 
خوبي بر دانش آمــوزان نگذارند، از دوران 
حضوري كمتر است. اما نگراني هاي جديدي 
جايگزين دلهره هاي ســابق شده اند، مثاًل: 

»اگــر اينترنتم ميان كالس قطع يا ضعيف 
شود، چطور كالس را مديريت كنم؟«، »اگر 
دانش آموزان موضوعي را خوب ياد نگيرند، 
با وجــود مجازي بودن آموزش و نداشــتن 
ارتباط حضوري، آيا مي توانم مشکلشان را 
حل کنــم؟«، »تصوير و صدايم از صفحه ي 
دوربين ديجيتال چطور به نظر مي رسند؟« 

»نكند بچه ها مسخره ام كنند!«
 اين ها مشکالتی هستند که اکثر ما معلمان 
تجربه ي چندانی در مواجهه  با آن ها نداريم 
و متأسفانه نمی توانيم در اين زمينه چندان 
از تجربه های معلمان باسابقه کمک بگيريم.
 اولين روزی که قرار شــد کالس ها برخط 
برگزار شــوند، من که ســال ها در حضور 
دانش آمــوزان درس داده بودم و اطالعات 
زيــادی از فنــاوري نداشــتم، اضطرابــي 
شــبيه بــه اوليــن روز کاری ام را تجربه 
کــردم. قبل از کالس از دوســتان جوان تر 
و همکاران جديدم کمــک گرفتم تا برای 
حل مشــکالتم در کار با بسترها و آموزش 
برخــط راهکارهايی ارائه بدهنــد. يکی از 
دوستانم که از اســترس من بابت زاويه ي 
دوربين و کيفيت صــدای ميکروفن باخبر 
بود، پيشنهاد کرد قبل از کالس با او تماس 
تصويري بگيرم تا اگر بايد چيزی را جابه جا 
کنم، قبل از شــروع کالس درستش کنم. 
کمی هم درباره ي تنظيمات سايت آموزش 
برخط تحقيق کــردم و راهنمای ويديويی 

را ديدم.
 البته همه ي اين ها باعث نشد کل نگراني ام 
از بيــن بــرود. آن موقع فکــر اينکه مبادا 
با سايت  دانش آموزانم بلد نباشند به خوبی 
کار کنند و کســی هم در خانه شان نباشد 
که به آن ها کمک کند، مضطربم کرده بود. 
اما بعد از جلســه ي اول که از شرايط آن ها 
و ضعف و قوتشان در يادگيری باخبر شدم، 
ترس های بی دليلم از آموزش مجازی، مثل 
»نکند ســايت وصل نشــود؟ مبادا صدايم 
قطع شــود و من متوجه نشوم!« هم از بين 

رفتند و آرام گرفتم.
اولين روز كاري اضطراب آور اســت، اما اين 
قضيه به اين معنا نيســت کــه معلمان در 
روزهای نخست کارِی سال های بعد، ديگر 

اضطرابی ندارند.
 با گذشت زمان و پيشرفت همه چيز، اولين 
روز كالس را، چــه مجازي و چه حضوري، 
با مهر آغاز كنيم. نگران نباشــيم و نگراني 

ايجاد نكنيم. 


