شهر
وقتی کالس درس از مدرسه به خانه آمد

شهریههای نجومی
آموزشهای ضعیف

نارضایتی والدین از آموزشهای غیرحضوری به سبک آنالین

ندا حاج ابراهیمی
از حــدود یک ســال
پیش کــه ویــروس
کرونا انتشار پیدا کرد،
مدارس به ســمت آمــوزش غیرحضوری
رفتنــد و کالسهای درس از مدرســه به
خانه آمد .اینجا بود که مســئولیت پدر و
مادرها هم بیشــتر شد تا جاییکه عالوه بر
کارهای روزمره در خانــه و بیرون از خانه،
باید به کمک معلمــان یا به جای آنها ،به
فرزندانشان درس هم بیاموزند اما با توجه به
اینکه شغل هر کسی در توانایی خود اوست،
پدر و مادرها نمیتوانند وظیفه یک معلم را
در خانه انجام دهند.
از ایــن رو بارها شــنوای فایلهای صوتی و
کلیپهایی در رابطه بــا آموزش مجازی و
آنالین مبنی بر نارضایتی بسیاری والدین از
نحوه تدریس و آموزش آنالین فرزندانشان
بوده ام .به همین دلیل برآن شــدم تا گفت
و گویی در ایــن باره با خانوادهها داشــته
باشــم و پای درد دل مادرها بهخصوص در
گروههــای واتسآپی بنشــینم .در خانهها
مسئولیت کالسهای مجازی بیشتر متوجه
مادران اســت و آنها گاهی در نقش معلم
برای بچههایشــان ظاهر میشوند .یکی از
مادران ناراضی در همیــن رابطه میگفت:
چون بچهها مثل زمان مدرسه درسها را به
خوبی یاد نمیگیرند بخش زیادی از اوقاتش
را صــرف آموزش فرزندانش میکند و دیگر
نمیتوانــد آنطور که باید به کارهای روزانه
اش بپــردازد .بهخصــوص وقتی که نمونه
سؤاالت فرستاده میشود ابتدا باید سؤاالت
را یادداشت کنیم تا با توجه به سرعت پایین

اینترنــت ،فرزندمان در پاســخگویی عقب
نیفتد .او گفت :واقعاً شــرایط بسیار سختی
داریم .من که به اندازه ده سال پیرتر شدهام.
مــادر دیگری که اتفاقاً معلــم هم بود ،در
جوابش گفــت :چرا خودتان و بچهها را آزار
میدهید؟ نیازی به دریافت نمره خیلی عالی
نیست .قرار است فرزندانتان با سواد شوند،
کسب نمره عالی ،فرد را به جایی نمیرساند.
اجازه دهید فرزندانتان به اقتضای ســن و
سالشــان رفتار کنند و از زندگیشان لذت
ببرند .امــا آن مادر در جوابش گفت«:حرف
شما درست اما من نمیتوانم اینگونه رفتار
کنــم» و ادامه داد :دختر من در مدرســه
دولتی درس میخواند .معلمشان در کالس
مجازی یک برگ پُر از ســوال میفرستند و
حــدود یک ربع تا نیم ســاعت برای جواب
دادن وقت میگذارد که با توجه به اینترنت
ضعیف ،دادن پاسخها به موقع ،دشوار است.
محیط خانه هیچگاه نمیتواند مانند محیط
مدرسه عمل کند و هر کسی باید در جایگاه
خودش به انجام وظایفش بپردازد .در کالس
مجازی ،کلیپی ارسال میشود و معلمان از
دانشآموزان انتظار دارند تا با همین کلیپ
درس مربوطــه را بیاموزند در حالی که باید
نمونه ســؤالی را بصورت تصویری تفســیر
کرده و به رفع ایرادات بپردازند تا دانشآموز
احساس حضور در کالس درس داشته باشد.
با توجه به این روال ،دخترم دیگر تمایلی به
ادامه تحصیل ندارد.
مادری هــم که فرزندش قب ً
ال در مدرســه
غیرانتفاعــی درس می خوانده گفت :من با
این روش تدریس مدارس ،به بیماری میگرن
مبتال شدهام .دختر کوچک من در پایه اول
ابتدایی درس میخواند .پس از گذشت سه

ماه ،دیگر به او اجازه ندادم به درس خواندن
ادامه دهد و تــا زمانی که مدارس حضوری
نشــود ،اجازه تحصیل به او نمیدهم .دختر
بزرگتــرم در پایه پنجــم تحصیل میکند
و درس ریاضــی را نمیتواند یاد بگیرد .او
همیشــه در حال گریه و زاری اســت .من
فرصت رســیدن به کارهــای خانه و حتی
صرف یک وعده غذایی سالم بهخصوص در
وقت ناهار را ندارم.
همه این صحبتهــا و گالیهها تنها متأثر
از کرونا نیست و عالوه بر اینترنت ضعیف،
عواملــی دیگر نیــز به این شــرایط دامن
زده اســت .احساس بیمســئولیتی برخی
آموزگاران هم این روزها بر مشکالت افزوده
و آرامــش خانوادهها را بههم زده اســت.
به نظر میرســد اکثر معلمان با خانوادهها
همدل نیســتند و وظیفه خود را به خوبی
انجام نمیدهند.
یکی از مادران میگفت :پسرم را درمقطع
پیش دبســتانی در یکی از بهترین مدارس
غیرانتفاعی شــهر ثبتنام کردم .امســال
که مدرســهها بهصورت مجازی هست ما
بیشــتر از بچهها با معلمــان در ارتباطیم
و متوجــه برخــی اشــتباهات معلمان در
تدریس میشــویم .از لحاظ پیگیری انجام
دادن تکالیــف خیلی خوب عمل میکنند
اما بعضی نکات را به دانشآموزان اشــتباه
میآموزنــد .به عنوان مثــال به دانشآموز
این پایــه میآموزند که با بوق هم میتوان
ســام کرد .در حالیکه بوق وسیله هشدار
به دیگر عابرین است .این یک اشتباه باب
درون جامعه اســت اما مدرســه به عنوان
مکمل خانــواده ،باید کارهای درســت را
به دانشآمــوزان آن هم از پایــه بیاموزد.

این روش تدریس به این معنی اســت که
بچهها تا سن  18سالگی که زمان دریافت
گواهینامه رانندگی است ،اشتباه عمل کنند
و ســپس در کالسهای آموزشی دریافت
گواهینامه ،نحوه عمل درســت را آموزش
ببینند و از آن پس درست رفتار نمایند.
شــهریههای نجومی؛آموزشهای
ضعیف
آمــوزش در مــدارس غیرانتفاعــی در هر
مقطعی نباید اینگونه باشــد .در اینگونه
مدارس با شــهریههای نجومــی ،در نحوه
آموزش نیز باید دقت بیشــتری شــود .اگر
قرار بر این اســت که دانشآموزان از پایه به
وســیله مدارس ،اشتباه آموزش داده شوند،
ترجیح میدهیم خودمان در خانه به آنها
راه درســت را آمــوزش دهیــم و این همه
هزینه را نیز متحمل نشــویم .عالوه بر این،
همیشــه از طریق فایل صوتی به مادران با
لحنی تند میگویند :شما در خانه بیکارید
و به آموزش بچههایتان اهمیت نمیدهید!.
اگر شما ارزش وقت را نمیدانید اما برای ما
زمان ،ارزش زیادی دارد .اما آیا مادران با این
شرایط ،وقتی برای تنبلی خواهند داشت؟!
دوســتی دیگــر کــه از شــرایط ناراضی
بود،گفت:خوشبختانه در مدرسهای که پسرم
درس میخواند ،شرایط خوبی حاکم است.
کالسها در برنامه اسکای روم برگزار میشود
و معلمشــان به گونهای تدریس میکند که
گویی سر کالس حضور دارند .روی تخته همه
مطالب به خوبی عنوان میشوند .کالسها از
ساعت  8:15شروع میشوند و تا ساعت 12
ظهر ادامه دارند و زنگ تفریح را نیز شــامل
میشوند .اما تنها مشکل این است که موجب
ضعیف شدن چشمان بچهها میباشد که به
واســطه نگاه کردن زیاد به گوشیها و سایر
وسایلی اســت که بهخاطر حضور در کالس
مجازی از آنها استفاده میشود.
با اوضاع مجازی شــدن ،آموزش و یادگیری
برای بچهها و معلمین و والدین خیلی دشوار
شــده زیرا در مدارس ،تمرین و تکرار دروس
در کالس باعث میشــود مطلب آموزشی در
ذهن دانشآموز بــه خوبی جا افتد و آموزنده
به خوبــی درس را فرابگیرد و نیاز کمتری به
کار در خانه باشــد .از طرفی ،نظم و انضباط
بیشــتری هم به نحوه تدریس و هم به روش
درس خواندن دانش آموز داده میشود و اگر

مشکلی داشتند ،رو در رو مشکالت درسیشان
را با معلم درمیان میگذاشتند .عالوه بر این ،با
دیدن دوستانشان هم از لحاظ روحی و روانی
آرامش بیشتری می یافتند.
همهی مشکالت آموزش مجازی به اینجا
ختم نمیشــود چرا که هزینههای اضافی
ایــن روزها ،والدین را بیــش از پیش دچار
مشــکل نموده اســت .خرید گوشی تلفن
چ باال ،تبلت و لپتاپ
همــراه با صفحات این 
و عدم امکان اتصال گوشی به تلویزیونهای
با مــدل قدیمیتر کــه امــکان اتصال به
گوشــیهای تلفن همراه را فراهم نمیکند.
میزان شــهریه هم که با توجــه به افزایش
حقوق کارمندان ،افزایش یافته اســت که با
وجود عدم حضور دانشآموزان در مدارس،
باز هم این هزینه را شامل میشود ،بسیاری
از خانوادهها را درمانده کرده است .در برخی
مدارس دولتی اما این مشــکل بارزتر است.
بهخصوص برای والدینــی که بیش از یک
فرزند دارند .وقتشــان را وقف کدام یک از
فرزندان کنند؟ چگونــه این حجم از کار را
به عالوه شغل و خانهداری مدیریت کنند؟
با این همه شکایت والدین از شرایط تدریس
مجازی ،گویی برخی معلمان با مجازی شدن
مدارس ،نوعی کارگریزی اختیار کردهاند.
بنابراین اگر چه ویروس کرونا باعث اختالل
در زندگی شد اما به وضوح باعث مشکالت
آموزشــی در مدارس هم شده است .اما در
کنار همه این مسائل ،مسئلهای که توجهم
را بیشــترجلب میکند این است که اکثر
والدین به جای نگرانــی در فهم مطالب و
باال رفتن سطح ســواد ،نگران باال و پایین
شدن نمرات فرزندانشــان هستند که به
نظر میرسد اهمیتی ندارد.
اینجاست که یاد جمالتی از دکتر هالکویی
میافتم که میگوید :شــرط اصلی موفقیت
این است که اگر قرار است دکتر یا مهندس،
شوم و جایگاه اجتماعی باالیی پیدا کنم دو
چیز را نباید هزینه کنم :سالمت فیزیکی و
روانی؛ من قرار نیســت عذاب بکشم و دچار
اضطراب شــوم !.قرار نیســت زندگی برایم
سخت و تلخ شــود ،گرفتار بیماری شوم و
خوشبختیام را زیر پا بگذارم .اگر همه اینها
را به جان بخرم دیگر نامش موفقیت نیست
و برنده شدن اســت .چون رنج کشیدهام و
به خود آسیب زدهام .چون سالمت روانی و
فیزیکی خودم را به خطر انداختهام.

دعوت به همکاری

به یک نیروی( مرد) با داشتن تجربه حسابداری یا
داشتن مدرک فوق دیپلم یا لیسانس حسابداری با حقوق
دومیلیون تومان درماه جهت کار در دفتر کانکس سازی
روبروی منطقه ویژه نیازمندیم

۰۹۱۳۳۴۵۵۷8۵

دعوت به همکاری

یک واحد تولیدی جهت تکمیل نیروی انسانی خود به
یک نفر مدیر مالی ودو نفر حسابدار نیازمند است .ارسال
اطالعات و رزومه فقط از طریق واتس اپ به شماره:

۰۹۲۲۵۲۳۹۵۵۳

آگهی جذب نیرو در داروخانه
به یکنفر نیروی مرد آشنا به کار در داروخانه
و به یک نفر نیروی خانم جهت قسمت
ارایشی و یهداشتی داروخانه نیاز می باشد
واجدین شرایط لطف ًا با شماره ۰۹۱۳۱۷۹۹۹6۴
از ساعت  ۱۰صبح تا  ۱۰شب تماس گرفته یا
مشخصات و شماره تلفن خود را به همین
شماره پیامک نمایند
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راهنما

راهکارهای اثربخشی بیشتر
در آموزش مجازی

اکنون که به اقضای شرایط ،آموزش مجازی ،تبدیل به اصلی ترین شیوه ی
تدریس شده و دانش آموزان نیز ناچارند از طریق اینترنت آموزش ببینند
و از طرفی معلمان نیز باید بر روی شیوه های آموزش و یادگیری از طریق
اینترنت متمرکز شــوند ،نکته ای که اهمیت آن بیش از هر چیز مشهود
اســت این است کیفیت آموزش مجازی چنان باال باشد که زمانیکه در
نهایت به سیستم آموزش حضوری در مدارس بازگردیم ،تفاوت شیوههای
تدریس ،باعث افت تحصیلی نشــده باشــد  .از این رو در این یادداشت
راهکارهایی برای آموزش بهتر از راه دور ارائه می شود.
 -1بخش بندی دروس :منظور اینســت که فعالیــت ها و دروس را
متناسب با دانش آموزانتان تقسیم بندی کنید.
دانش آموزان بسته به ســن ،شیوه ی زندگی و بسیاری از عوامل دیگر ،هر
کدام شرایط خاص خود را دارند .اگر شما بتوانید برای هر دانش آموز ،درسها
را متناســب با شرایطش تقسیم بندی کنید ،درواقع شانس برقراری ارتباط
مؤثر بین دانش آموز و درســش را افزایش داده اید.ممکن است تصور کنید
این کار باعث میشــود از تدریس محتوای کتاب ،به آن شکلی که همیشه
عادت داشتید ،بسیار عقب بمانید .اما باید باور کنید که اگر دانش آموز همان
قسمت اندک را به خوبی یاد بگیرد ،قطعا ارزش صرف زمان بیشتر را هم دارد.
 -2مرور جلســه قبل  :یکی از راه هایی که می توانید بر اســاس آن
کالس مجازی خود را شروع کنید ،اینست که مانند کالسهای حضوری،
در ابتــدای کالس از آخرین مبحثی که در جلســه قبــل آموزش داده
شــده بود ،شروع به تدریس کنید .بدین شکل که مباحث جلسه قبل را
مرور کنید و آن را به مبحث این جلســه ارتباط بدهید .این کار علیرغم
نارساییهای آموزش مجازی ،می تواند به یادگیری بسیار کمک کند.
 -3انجام ارزیابی های مستمر:بسته به نرم افزاری که برای آموزش مجازی
از آن اســتفاده می کنید ،ممکن است امکان تعامل بیشتر در تدریس داشته
باشــید .هرچقدر دانش آموزان بیشتر بتوانند با محتوای درسی ارتباط برقرار
کنند ،احتمال بیشــتری وجــود دارد که بعد از تدریــس ،دانش و اطالعات
بیشــتری را در ذهن خود نگه دارند .استفاده از نرم افزارهای ارزیابی مستمر،
برای مثال ،نرم افزار لوپ باعث می شود یک استراتژی متمرکز برای تدریس
بدست آورید که نهایتا حتی در کالس حضوری هم بتوانید از آن استفاده کنید.
 -4انعطاف پذیر باشــید :اســترتژی دیگری در آموزش مجازی که
میتواند در آموزش حضوری هم پیاده ســازی شود انعطاف شماست .لذا
خوبست که انعطاف پذیری خود را در طرح دروس همراه با اندکی حس
شوخ طبعی و تفریح همراه کنید ،حتی اگر سخت باشد.
تکملــه  :یادگیری از راه دور و آموزش مجازی برای بســیاری از
معلمان و دانش آموزان اتفاقی بســیار جدید اســت اما درحال حاضر
تنها راهکار عملی برای تدریس در شــرایط فعلی و در آینده اســت.
ســعی کنید اطالعات خود را باال ببریــد و یادبگیرید که چگونه معلم
موثری باشید .همه ی اتفاقات میگذرند اما سالمت دانش آموزان طی
این دوره (هم جســمی و هم ذهنی) چیزی اســت که تا سالیان سال
باقی می ماند.

دعوت به همکاری

به یک بازاریاب ماهر برای پخش مواد
غذایی نیازمندیم.

۰۹۱۳۵۳۱۱۱۴۲
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دعوت به همکاری

به یک همکار جهت کار در کارگاه
لبنیات نیازمندیم ،با بیمه و حقوق و مزایا
ساعات تماس  8الی  ۱۲و  ۱۷الی ۲۱

۰۹۱۳۰۴۴۰۷۳۴
فروش ملک

زمین  ۴۰قصب واقع در فیروزه لب خیابان اصلی
زمین  ۳۰۰قصب واقع در اسحاق آباد جنب موتو رعلی

اکبرافضلی بفروش می رسد.

۰۹۱۳۳۴۷۰۵۲۹

دعوت به همکاری
به یک راننده پایه دو جهت کار بر روي
یدک کش امدادخودرو نیازمندیم.

۰۹۱۳۹۴۵8۹۰۰

