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آموزش معلمان،
 نیازی برای همه فصل ها

باز تابس��تانی دیگر فرا رس��ید و فرصتی تازه برای بازسازی روح و جسم و  
روزآمد کردن دانش و اندیشه فراهم آمد. گرچه تابستان فصلی است که ما را برای 
مدت نه چندان کوتاهی از کالس و درس دور می کند ولی این جدایی نه تهدید، 
بلکه فرصتی اس��ت که باید قدر آن را دانس��ت و از آن به بهترین شکل بهره برد. 
برای معلمی که همواره به گسترش شناخت و تقویت مهارت های حرفه ای خود 
می اندیش��د، واژه جدایی از کالس درس و دانش آموزان معنایی به جز آغاز نوع 
دیگری از آموزش و این بار، برای خودش ندارد. اما با تعطیلی مراکز آموزش��ی، 
عدم اختصاص بودجه الزم، نبودن برنامه اي منسجم و در واقع عدم وجود عزمی 
جدی معطوف به آموزش معلمان طی س��ه ماهه تابس��تان، ش��رایط برای تحقق 
این خواس��ته مهم فراهم نمی ش��ود. پس چه باید کرد؟ شاید آموزش از راه دور 
معلمان تالشی برای رفع این نیاز با کمترین هزینه در فراگیرترین، هماهنگ ترین 
و قابل نظارت ترین شکل ممکن آموزش باشد؛ آموزشی که افزون بر برنامه ریزی 
دقی��ق و مدیریت منطقی زم��ان، می تواند اطالعات ارزش��مندی از توانایی ها و 
نارسایی های اعضای جامعه آموزش شیمی کشور در اختیار برنامه ریزان درسی و 
آموزش��ی کشور قراردهد؛ اطالعاتی که به طراحی و تولید برنامه های درسی بهتر 

و کارآمدتری خواهد انجامید.
ام��ا ام��روز، ما در عص��ر ارتباطات و اطالع��ات زندگی می کنی��م و از ابزار 
قدرت من��دی چ��ون اینترنت بهره مندیم. به ی��اری آن، فاصله ها به کمترین میزان 
خود رسیده اس��ت و جهان در کسر کوچکی از زمان از طریق پنجره اي کوچک 
در برابر دیدگان ما آش��کار می ش��ود. این معجزه قرن بیس��ت ویک برای معلمی 
که تابستان را موس��م روزآمدکردن خود می داند، موهبتی الهی است که با کمک 
آن می توان��د نیازه��ای علمی و حرفه اي خود را در هر زم��ان و در هر جایی از 
جمل��ه در خانه، آن هم به صورت تعاملی، برطرف کند. اما پرس��ش اینجاس��ت 
که تاکن��ون در این حوزه، وزارت متبوع برای تأمین نیازهای علمی � آموزش��ی 
معلمان کش��ور چه کرده است؟ آیا اساسًا برای گریز از روش های بی رونق و کم 
بازده ولی رایِج آموزش معلمان، تالشی شده است که در کوتاه مدت یا بلندمدت 
برنامه اي برای اس��تفاده از فضای مجازی و ابزارهای پرتوان آن در دس��تور کار 
مراکز تصمیم گیری قرار گیرد؟ اگر چنین تصمیمی گرفته شده آیا تاکنون محتوای 
الکترونیکی مناس��ب، متناسب و استانداردی برای معلمان تولید شده است که از 
طریق ش��بکه جهانی وب یا دست کم ش��بکه اینترنت ملی در دسترس آنان قرار 
بگی��رد؟ در صورت وجود چنین محتوایی، آیا زیرس��اخت ه��ای الزم از جمله 
امکان دسترس��ی به اینترنت پرس��رعت ب��رای همه معلمان فراهم اس��ت و همه 
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معلمان شیوه بهره مندی از این ابزار را هم به خوبی می دانند؟ 
چندی پیش به هنگام وبگردی، با دو وبگاه1 آشنا شدم که آموزش شیمی برای 
معلمان و دانش آموزان را در دستور کار خود داشت. یکی از این دو وبگاه را انجمن 
شیمی آمریکا2 و دیگری را انجمن شیمی انگلستان3 راه اندازی و مدیریت می کند و 
هر دو توسط برخی نهادهای علمی � آموزشی معتبر غیردولتی، پشتیبانی می شود. 
وبگاه نخس��ت که با نام کتابخانه دیجیتال آموزش شیمیایی4 معرفی شده است و 
محتوای آن با نظارت مس��تقیم شاخه آموزش شیمی انجمن شیمی آمریکا و مجله 
آموزش شیمیایی5 تأمین می شود، بخش های گوناگونی دارد که برای دانش آموزان، 
دانش��جویان و به ویژه معلمان شیمی جذاب و بسیار قابل استفاده است. این وبگاه 
دیدنی، پرمحتوا و چندرس��انه ای مکانی برای به اش��تراک گذاردن و بهره برداری از 
دیدگاه ها، تجربه ها و کارهای خود و دیگران نیز هست. وبگاه دوم که با نام شیمی 
بیاموز6 و با ش��عار تقویت یادگیری و یاددهی7 معرفی ش��ده اس��ت به ظاهر در 
رقابتی تنگاتنگ با وبگاه نخس��ت تالش می کند از هر ابزار موجود و شناخته شده 
در فضای مجازی بهره ببرد و یاددهی � یادگیری ش��یمی را برای همگان آس��ان و 
لذت بخش کند. هر دو وبگاه مجموعه اي از منابع س��ودمند و تجربه شده آموزشی 
را در اختیار معلمان می گذارند و آنان را بیس��ت وچهار س��اعت روز و هفت روز 
هفته با محتوای خود پش��تیبانی می کنند؛ آموزش��گاهی مجهز ب��ه منابع روزآمد و 
دردس��ترس که با وجود آن، یک معلم هرگز خود را در کارش تنها نمی بیند، بلکه 
احس��اس می کند که عقلی جمعی او را در انجام وظیفه اش یاری می کند. معلم در 
این ش��رایط با اعتمادبه نفس بیشتر و دس��ت پُر در کالس حاضر می شود و فرایند 
یاددهی � یادگیری را با بازده اي چند برابر به انجام می رساند. بررسی دستاوردهای 
این دو تجربه برای ما نیز بس��یار آموزنده خواهد بود و ما را در تجس��م آنچه باید 
در کش��ور خودمان انج��ام دهیم یاری خواهد کرد. کافی اس��ت نهادهای دولتی و 
غیردولتی دلس��وز و عالقه مند به بهبود کمی و کیفی آموزش ش��یمی در کش��ور، 
جای��گاه رفیع معلمان ش��یمی در تحقق هدف های برنامه درس��ی را به خوبی درک 
کنند و به جای اقدام های جداگانه و کم رمق، طی نشس��ت هایی به تقسیم وظیفه و 
واگذاری مس��ئولیت های خود در این حوزه بپردازند و با اختصاص بودجه، زمینه 
را برای رفع این نیاز مهم جامعه آموزش��ی فراهم کنند. تنها از این طریق اس��ت که 
به ج��ای انجام کارهای م��وازی و تکراری با هدف هایی متف��اوت و گاهی متنافر، 
می توان با صرف هزینه اي به مراتب کمتر، س��امانه اي کاراتر برای آموزش معلمان 
و حتی دانش آموزان ایجاد کرد.8 اما امروز را چاره اي نیست، جز آن که این تابستان 
را با گش��ت وگذار در دو وبگاه معرفی شده س��پری کنید به امید آن که در تابستان 
آینده از گردش در وبگاه ملی خودمان لذت ببریم. لذتی فراموش نشدنی و ماندگار 
ک��ه دیگر به فصل معینی محدود نخواهد بود، بلکه در همه فصل ها نصیب معلمان 

ما خواهد شد.     
1. www.chemeddl.org; www.rsc.org/learn-chemistry

2. ACS, 3. RSC, 4. Chemical Education Digital Library, 5. Journal of Chemical 

Education (JCE), 6. Learn Chemistry, 7. enhancing learning and teaching with 

the RSC, 8. گفتنی است که در سال های اخیر شبکه ملی رشد در این زمینه گام های قابل تقدیری 
برای دانش آموزان عزیز کشورمان برداشته است.


