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كالسهاي دوم و شش��م و جديد بودنشان نگراني عجيبي بهجان
معلمان ،دانشآموزان و خانوادهها انداخت .همه فكر ميكردند س��ال
تحصيلي دشواري پيشرو داشته باشند كه بعيد هم نبود.
كالسهاي ضمنخدمت از نيمههاي تابس��تان شروع شد ،در ماه
رمضان هم ادامه داش��ت و کالسها به ماههاي مهر و آبان تا بهمن
 91هم كشيده شد.
كتابهاي روش تدريس از نيمههاي آبان بهدست همكاران رسيد
و به بعضي مناطق ديرتر.
ب��ا همة اين احوال ،دس��ت مريزاد به معلماني كه با دس��ت خالي
و ب��ا اميد به خدا ش��روع كردند و وبالگه��ا و وبگاههاي بروزي را
راهاندازي كردند .خيليها حتي جلوتر از «گروه هميار مؤلفان» دست

به قلم بردند و ايرادهاي كتابها را كه بيش��تر تايپي بودند ،استخراج
و اص�لاح كردن��د .از اين هم پا را فراتر گذاش��تند و نوش��تهها را به
همكارانشان دادند.
خيليها به دنبال مطالب جديد براي تكميل اطالعات دانشآموزان
و همكاران بودند و با تمام وجودشان ساعتها كار كردند و حاصل آن
را بهگونهاي جذاب و كارآمد در صفحههاي اينترنتيش��ان گذاشتند.
آنه��ا حتي به اين فكر نبودند كه كار را براي تش��ويق و تحس��ين
ديگران انجام دهند .ه��دف واالتر بود .يك انقالب زيباي علمي در
حال شكل گرفتن بود؛ انقالبي كه باعث شد گروه زيادي از همكاران
فرهنگي و خانوادههاي دانشآموزان با خيال راحت به منابع مورد نياز
علمي ،آموزشي و فرهنگي اين پايهها دست پيدا كنند.
در يكي از شهرهاي خراسان رضوي از دانشآموز ناحيهاي محروم
پرسيدم« :براي تكليف پايان هفته چه ميكنيد؟»
جالب بود كه پيكهاي هفتهاش ،همان پيك آدينة مدرسة شاهد
بندر انزلي بود! حتي معلم محترمش��ان براي بچهها منبع تهية سؤال
و پي��ك را گفته بود و در پايان پيك نوش��ته بود« :بچههاي عزيزم،
براي طراح اين پيك و سالمتياش صلوات بفرستيد!»
با خودم انديش��يدم ش��ايد هيچوق��ت همكار گرامي م��ا نداند كه
در ش��رقيترين نقط��ة اي��ران ،نوش��تههايش ميش��ود كار هفتگي
دانشآموزان ،ولي بههرحال ثواب اين كار به او ميرسد.
در جاي ديگري دانشآموزي ميگفت« :من از س��ؤالهاي تأللو
انديشه و معلم خوانساري استفاده ميكنم».
يكي از همكارانمان در شهرستاني ميگفت« :خدا عمرشان بدهد
گروه آموزش��ي اصفهان و س��بزوار را كه اش��كاالت كتاب درسي را
درآوردهاند .كل��ي به دردمان خورد .حيف كه دبس��تان آنالين ديگر
تمام شد!»
و اين يعني انقالبي بزرگ ،همتي عظيم و تالش��ي گسترده ،بدون
چشمداشت.
در پايهه��اي ديگ��ر ني��ز اي��ن اتفاقها تك��رار ميش��وند ،وقتي
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خالقيته��اي «وبس��ايت تخصصي كودكان» و «وبس��ايت
ترنم تالش» دس��تماية كار معلم فرزندم ميشد .گروه آموزشي
شهرس��تان م��ا از همين خالقيته��ا براي راهنماي��ي همكاران
اس��تفاده ميكرد .هرگاه هم وارد مدرسه ميشدم ،همكاران پاية
اول و دوم ميپرس��يدند« :چ��ه خبر از جديدتري��ن كارهاي بابا
آب داد در كش�ور تونس؟ «لطف ًا براي م��ا پرينت بگير!» و يا
وبالگها و وبگاههاي ديگري كه نام بردنشان مثنوي هفتاد من
كاغذ ميشود.
همة اينها باز هم دريچة ديگري ميگش��ودند بر اين انقالب
پيش چشمم و با خود زمزمه ميكردم:
«زالل انديشههايتان جاري
نگاهتان آسماني
		
قلمهايتان در راه خير نويسا
		
*
و اجرتان با خداوندگار»...
			

در بهروز کردن وبالگتان ابتکار و خالقیت به خرج دهید .گاهی برخی وبالگها برای بهروز بودن از گذاشتن هیچ مطلبی دریغ نمیکنند و یا از پستهایی
استفاده میکنند که با فضای کارشان مرتبط نیستند .بهروز بودن خیلی مهم است اما چگونه بهروز کردن مهمتر است.

7
شمارة  /4دورة دهم /دی 1392

پينوشت

* از تمامي همكاراني كه در زمينههاي آموزش��ي در پايههاي متفاوت تالش ميكنند،
كمال تش��كر را داريم .آوردن اس��م برخي وبالگها به منظور ارائة ش��اهد مثالي براي
حجم عظیم این تالشهاي ماندگار بوده است.

من ب��راي تدريس كت��اب كار و فن��اوري پاية
شش��م ،پس از آش��نايي با رايانه ،براي هر گروه از
دانشآموزان به كمك خودشان به شكل تخصصي
براي هر كتاب درسي پاية ششم (رياضي ،مطالعات
اجتماع��ي ،تفك��ر و پژوه��ش و )...ي��ك وبالگ
آموزش��ي ايجاد كردم .البت��ه نحوة ايجاد وبالگ و
كار در محيط وبالگ را به آنها آموزش دادهام.
دانشآم��وزان ضمن دسترس��ي ب��ه وبالگها،
ب��ا هم در تعامل هس��تند و از اطالع��ات يكديگر
نظير كتابهاي ورقزن ،نمونة س��ؤال ،تصويرها،
اخب��ار ،توجه به مناس��بتها ،آم��وزش دانشآموز
به دانشآموز ،حديث ،ش��عر ،داس��تان ،سايتهاي
آموزش��ي (مانند ش��بكة ملي مدارس) ،كتابهاي
الكترونيكي ،مجالت رش��د ،تحقيقات انجام شده
در زمينة درس��ي ،اس��تفاده ميكنن��د و اين نوعي
مستندس��ازي آموزشي محسوب ميشود .ضمن ًا در
اين وبالگها ،با نظارت من به مناسبتهاي ديني
و ...نيز پرداخته ميشود.
ع�لاوه بر اين ،در جلس��ة پاياني جش��ن كار و
فناوري ،وبالگهاي برگزيده كه تعامل بيش��تري
داش��ته باش��ند و خالقيته��اي جذابت��ري ارائه
دهند ،م��ورد تقدير قرار ميگيرن��د .در وبالگم به
معرفي اينگونه وبالگها ميپردازم تا آموزگاران،
دانشآم��وزان و اولي��اي گرام��ي از آنه��ا به��ره
بگيرن��د .بهع�لاوه ،دانشآم��وزان از اي��ن طريق
توانمنديهايش��ان را به همة افراد نشان ميدهند.
آنها قادر خواهند بود يك بانك اطالعاتي مرتبط
با درسهاي پاية شش��م بهوج��ود آورند و به توليد
محتواي الكترونيكي بپردازند.

