
کالس هاي دوم و شش��م و جدید بودنشان نگراني عجیبي به جان 
معلمان، دانش آموزان و خانواده ها انداخت. همه فکر مي کردند س��ال 

تحصیلي دشواري پیش رو داشته باشند که بعید هم نبود.
کالس هاي ضمن خدمت از نیمه هاي تابس��تان شروع شد، در ماه 
رمضان هم ادامه داش��ت و کالس ها به ماه هاي مهر و آبان تا بهمن 

91 هم کشیده شد.
کتاب هاي روش تدریس از نیمه هاي آبان به دست همکاران رسید 

و به بعضي مناطق دیرتر.
ب��ا همة این احوال، دس��ت مریزاد به معلماني که با دس��ت خالي 
و ب��ا امید به خدا ش��روع کردند و وبالگ ه��ا و وبگاه هاي بروزي را 
راه اندازي کردند. خیلي ها حتي جلوتر از »گروه هم یار مؤلفان« دست 

به قلم بردند و ایرادهاي کتاب ها را که بیش��تر تایپي بودند، استخراج 
و اص��الح کردن��د. از این هم پا را فراتر گذاش��تند و نوش��ته ها را به 

همکارانشان دادند.
خیلي ها به دنبال مطالب جدید براي تکمیل اطالعات دانش آموزان 
و همکاران بودند و با تمام وجودشان ساعت ها کار کردند و حاصل آن 
را به گونه اي جذاب و کارآمد در صفحه هاي اینترنتي ش��ان گذاشتند. 
آن ه��ا حتي به این فکر نبودند که کار را براي تش��ویق و تحس��ین 
دیگران انجام دهند. ه��دف واالتر بود. یک انقالب زیباي علمي در 
حال شکل گرفتن بود؛ انقالبي که باعث شد گروه زیادي از همکاران 
فرهنگي و خانواده هاي دانش آموزان با خیال راحت به منابع مورد نیاز 

علمي، آموزشي و فرهنگي این پایه ها دست پیدا کنند.
در یکي از شهرهاي خراسان رضوي از دانش آموز ناحیه اي محروم 

پرسیدم: »براي تکلیف پایان هفته چه مي کنید؟«
جالب بود که پیک هاي هفته اش، همان پیک آدینة مدرسة شاهد 
بندر انزلي بود! حتي معلم محترمش��ان براي بچه ها منبع تهیة سؤال 
و پی��ک را گفته بود و در پایان پیک نوش��ته بود: »بچه هاي عزیزم، 

براي طراح این پیک و سالمتي اش صلوات بفرستید!«
با خودم اندیش��یدم ش��اید هیچ وق��ت همکار گرامي م��ا نداند که 
در ش��رقي ترین نقط��ة ای��ران، نوش��ته هایش مي ش��ود کار هفتگي 

دانش آموزان، ولي به هرحال ثواب این کار به او مي رسد.
در جاي دیگري دانش آموزي مي گفت: »من از س��ؤال هاي تأللو 

اندیشه و معلم خوانساري استفاده مي کنم.«
یکي از همکارانمان در شهرستاني مي گفت: »خدا عمرشان بدهد 
گروه آموزش��ي اصفهان و س��بزوار را که اش��کاالت کتاب درسي را 
درآورده اند. کل��ي به دردمان خورد. حیف که دبس��تان آنالین دیگر 

تمام شد!«
و این یعني انقالبي بزرگ، همتي عظیم و تالش��ي گسترده، بدون 

چشم داشت.
در پایه ه��اي دیگ��ر نی��ز ای��ن اتفاق ها تک��رار مي ش��وند، وقتي 

افسانه عطري
آموزگار پایة ششم، نیشابور
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نکاتی در کیفیت بخشی به یک وبالگ آموزشی
آداب وبالگ نویسی آموزشی

لیال گودرزی
آموزگار دبستان، اصفهان

طی چند سال اخیر، استفاده از وبالگ  های آموزشی میان معلمان رواج یافته است؛ یادداشت هایی که پل ارتباطی میان دانش آموزان و معلمان هستند. اگر 
بخواهیم به صاحبان وبالگ  های آموزشی توصیه ای کرده باشیم، شاید بتوان به این موارد اشاره کرد: )در پایین صفحات بخوانید(



هر گروه یک وبالگ
حسن رضاترابي
آموزگار دبستان شهید سندروس

من ب��راي تدریس کت��اب کار و فن��اوري پایة 
شش��م، پس از آش��نایي با رایانه، براي هر گروه از 
دانش آموزان به کمک خودشان به شکل تخصصي 
براي هر کتاب درسي پایة ششم )ریاضي، مطالعات 
اجتماع��ي، تفک��ر و پژوه��ش و...( ی��ک وبالگ 
آموزش��ي ایجاد کردم. البت��ه نحوة ایجاد وبالگ و 

کار در محیط وبالگ را به آن ها آموزش داده ام.
دانش آم��وزان ضمن دسترس��ي ب��ه وبالگ ها، 
ب��ا هم در تعامل هس��تند و از اطالع��ات یکدیگر 
نظیر کتاب هاي ورق زن، نمونة س��ؤال ، تصویرها، 
اخب��ار، توجه به مناس��بت ها، آم��وزش دانش آموز 
به دانش آموز، حدیث، ش��عر، داس��تان، سایت هاي 
آموزش��ي )مانند ش��بکة ملي مدارس(، کتاب هاي 
الکترونیکي، مجالت رش��د، تحقیقات انجام شده 
در زمینة درس��ي، اس��تفاده مي کنن��د و این نوعي 
مستندس��ازي آموزشي محسوب مي شود. ضمنًا در 
این وبالگ ها، با نظارت من به مناسبت  هاي دیني 

و... نیز پرداخته مي شود.
ع��الوه بر این، در جلس��ة پایاني جش��ن کار و 
فناوري، وبالگ هاي برگزیده که تعامل بیش��تري 
داش��ته باش��ند و خالقیت ه��اي جذاب ت��ري ارائه 
دهند، م��ورد تقدیر قرار مي گیرن��د. در وبالگم به 
معرفي این گونه وبالگ ها مي پردازم تا آموزگاران، 
دانش آم��وزان و اولی��اي گرام��ي از آن ه��ا به��ره 
بگیرن��د. به ع��الوه، دانش آم��وزان از ای��ن طریق 
توانمندي هایش��ان را به همة افراد نشان مي دهند. 
آن ها قادر خواهند بود یک بانک اطالعاتي مرتبط 
با درس هاي پایة شش��م به وج��ود آورند و به تولید 

محتواي الکترونیکي بپردازند.

خالقیت ه��اي »وب س��ایت تخصصي کودکان« و »وب س��ایت 
ترنم تالش« دس��ت مایة کار معلم فرزندم مي شد. گروه آموزشي 
شهرس��تان م��ا از همین خالقیت ه��ا براي راهنمای��ي همکاران 
اس��تفاده مي کرد. هرگاه هم وارد مدرسه مي شدم، همکاران پایة 
اول و دوم مي پرس��یدند: »چ��ه خبر از جدیدتری��ن کارهاي بابا 
آب داد در کش�ور تونس؟ »لطفًا براي م��ا پرینت بگیر!« و یا 
وبالگ ها و وبگاه هاي دیگري که نام بردنشان مثنوي هفتاد من 

کاغذ مي شود.
همة این ها باز هم دریچة دیگري مي گش��ودند بر این انقالب 

پیش چشمم و با خود زمزمه مي کردم: 
»زالل اندیشه هایتان جاري

نگاهتان آسماني   
قلم هایتان در راه خیر نویسا   

و اجرتان با خداوندگار...«*    

 پي نوشت
* از تمامي همکاراني که در زمینه هاي آموزش��ي در پایه هاي متفاوت تالش مي کنند، 
کمال تش��کر را داریم. آوردن اس��م برخي وبالگ ها به منظور ارائة ش��اهد مثالي براي 

حجم عظیم این تالش هاي ماندگار بوده است.
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 در به روز کردن وبالگتان ابتکار و خالقیت به خرج دهید. گاهی برخی وبالگ ها برای به روز بودن از گذاشتن هیچ مطلبی دریغ نمی کنند و یا از پست هایی 
استفاده می کنند که با فضای کار شان مرتبط نیستند. به روز بودن خیلی مهم است اما چگونه به روز کردن مهم تر است.


