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 کرونا های ایرانی در مواجهه باتجربه مدرسه
 

اندازه کرونا بر نظام آموزشی جهان تأثیرعملی عمیق نگذاشته شاید هیچ رویدادی در چند دهه اخیر به

ر توان به تعبیها بود. البته این شوک را میطور قطع، مواجهه با کرونا یک شوک برای مدرسهباشد. به

ها و تالش آنان برای رسیدن به تعادلی جدید در معلمان و مدرسهپیاژه، عاملی برای بر هم زدن تعادل 

 .منزله یادگیری استنظر گرفت که پیمودن همین فاصله به

های تازه پیاژه آشنا هستیم.در همگی با مفاهیم جذب و هضم و تطابق و اصل رعایت تعادل عرصه

 هایند: گروهی که از قبل زیرساختبندی شدها و معلمان در دو گروه دستهمواجهه با این شوک، مدرسه

کردند، و گروهی که این آموزش غیرحضوری را داشتند و از آن در کنار آموزش حضوری استفاده می

 .های ایران در این دسته جای گرفتندآمادگی را نداشتند. طبیعی است اکثر مدرسه

روی پلتفرمی که خود طراحی و های گروه اول از قبل با استفاده از بسترهایی مانند مودل، یا مدرسه

ای را برای آموزش و ارزشیابی به کار گرفته بودند. این فضای آموزشی روی وب اجرا کرده بودند، سامانه

آشنا بودند و بعضی  «LMS» آموزان با فضای اینشد. دانشقرار داشت و با استفاده از رایانه کامل می

، کردند. برنامه هفتگی مدرسهفت نتایج، از آن استفاده میاز معلمان برای ارسال تکالیف آموزشی و دریا

 .رسیدآموزان میها و برنامه امتحانی هم از این طریق به اطالع دانشبرنامه تکالیف روزانه، و اطالعیه

عنوان سامانه اصلی ارتباط بین در دوران کرونا و با تعطیل شدن مدرسه، این بستر تقویت شد و به

دیگری سه بخش اصلی  LMS رسه مورداستفاده قرار گرفت. این سامانه مانند هرآموزان و مددانش

های آموزشی، قطعات ها و تکالیف، متنشده، تمرینهای ضبطاوها شامل تدریسداشت: بخش ال

توان بر این سه ویدیویی و صوتی؛ بخش کالس برخط؛ بخش آزمون. البته یک بخش دیگر را هم می

آموزان با مدرسه، با ارتباطی و اطالعاتی سامانه بود که ارتباط بین دانشبخش افزود و آن، بخش 

کرد.در های زمانی را فراهم میها و برنامهیکدیگر، با معلمان از طریق رایانامه و نیز مشاهده اطالعیه

ی عهای اجتمادیگر، یکی از شبکهعبارترسان یا بهها، در کنار سامانه فوق، از یک پیامبعضی مدرسه

شد.در گروه دوم، که شامل اکثریت روزرسانی، استفاده میهای بهداخلی، تنها برای ارسال اعالن

آموزان در ابتدای کار با ابهام و سردرگمی بیشتری مواجه شد، معلمان و دانشهای کشور میمدرسه

ی است برای کردند با تعطیلی چند روزه و گذرایی مواجهند که فرصتشدند. در روزهای اول فکر می

استراحت و نیاز به اقدام خاصی ندارد. اما پس از چند روز، همه دریافتند که موضوع جدی است و به 

ای خود، باید منظور دفاع از حیثیت حرفهآموزان و نیز بهدلیل دلسوزی برای رشد و پیشرفت دانش

بینی بندی و پیششد.جمع های کشور انجامکاری کنند. چنین بود که اقدامات متنوعی در سطح مدرسه

های ترکیبی، که ها پس از کرونا، با نوع جدیدی از مدرسهرسد، در بازگشایی مدرسهآینده به نظر می

رو خواهیم بود. این فضا های غیرحضوری هستند، روبههای حضوری و مدرسهحاصل تلفیق مدرسه
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ها نقاط قوت هر واهد داشت.این مدرسهها توجه خآموزان و والدین آنزمان به آموزش دانشطور همبه

 .پوشانندکنند و نقاط ضعف هر یک را میدو رویکرد را با هم جمع می

ای پسا کرونا( که مند خواهند بود )معلمان حرفهمعلمانی در فضای جدید از شایستگی تدریس بهره

 دو نوع شایستگی وتوانایی کار در این فضای ترکیبی را داشته باشند. این معلمان نیازمند کسب 

افزارهای موردنیاز. بستر فنی توانمندی هستند: آموزش پداگوژی؛ آموزش فناوری؛ یعنی کار با نرم

زمان قابلیت دنبال کردن با تبلت یا طور همهای غیرحضوری بر پایه وب و رایانه است، اما بهآموزش

   اشت.گوشی همراه، با استفاده از فناوری فضای ابری هم وجود خواهد د
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