
    مدرسه آنالين، خوب يا بد؟
مينا محمدي پژوهش��گر حوزه آموزش مي گويد: »هر بار 
كه پديده اي نو در جامعه ش��كل مي گيرد، مش��كالتي را 
نيز به همراه خواهد داشت. هر پديده با تمام خوبي هايي 
كه به ارمغان مي آورد، ممكن اس��ت مش��كالتي را نيز به 
همراه داشته باش��د؛ مانند يك دارو. درست است كه دارو 
موجب درمان شده و مشكلي را حل  كند اما اگر از همين 
دارو به روش درستي استفاده نشود، مثاًل مقدار مصرف آن 
كمتر يا بيشتر از تجويز پزشك باش��د، مشكالتي را براي 
فرد مصرف كننده آن به وجود مي آورد. آموزش دروس، تا 
زماني كه پايانش نيز براي هيچ كس مشخص نيست، بيشتر 
به صورت آنالين و مجازي يا  از طريق رس��انه ملي يعني 
تلويزيون خواهد بود. اين تازه شروع استفاده از اين پديده 
است، از اين رو بهتر است از همين ابتدا فرهنگسازي هاي 
الزم در اين باره انجام شود. اگرنه ممكن است مشكالتي 
ايجاد ش��ود كه اس��تفاده از اين نوع آم��وزش را با چالش 

مواجه كند.«
اين كارش��ناس تكنولوژي آموزش��ي با ارائه مثالي ادامه 
مي دهد: »به طور مثال خانواده هاي محروم كش��ور را در 
نظر بگيريد. در اين خانواده ها بيش��تر مردم به س��ختي 
امكان اس��تفاده از گوش��ي تلفن همراه را دارند. درس��ت 
است كه در اين مناطق بيش��تر دروس از طريق تلويزيون 
به دانش آموزان آموزش داده مي شود ولي برخي كالس ها 
ممكن است به صورت مجازي باشد. در چنين شرايطي كه 
خانواده گوشي تلفن همراه، دستگاه رايانه يا  وسايلي از اين 
دست كه امكان حضور دانش آموز در كالس آنالين را فراهم 
مي  كند، به سختي در اختيار فرزندشان قرار مي دهند، كه 
بايد هزينه هاي جانبي ديگر مانند اينترنت را در كنار تهيه 
وسايل مورد نياز ديگر به آن افزود. خانواده منتظر است تا 
نتيجه زحماتش را ببيند. مي خواهد ثمره  زحماتش را در 
اين  باره با حداقل ترين چيزها يعن��ي يادگيري فرزندش 
ببيند. در نظر بگيريد كه اين آموزش به گونه اي كه انتظار 
مي رود صورت نگيرد يا  بنا بر داليلي رضايت خانواده ها از 
اين كار به دست نيايد. آيا در اين صورت مي توانيم بگوييم 
آموزش آنالين موفقي داش��ته ايم؟ مي شود گفت بيشتر 
اتالف وقت بوده و توليد سرگرمي براي دانش آموزان، آن هم 
به روشي پرهزينه كه بدبيني هايي را نيز به مقوله آموزش در 

پي خواهد داشت.«

  معلم هايي كه آنالين نيستند!
مريم سنايي كه در پايه دوازدهم تحصيل مي كند با اظهار 
كالفگي از كالس هاي آنالين مدرسه مي گويد: »هم اواخر 
سال گذشته و هم امسال كه كالس ها به طور آنالين برگزار 
شد، برايم كالفه كننده بوده است؛ نه تنها براي من كه براي 
بقيه بچه ها هم همين طور. از همين امسال كه كالس ها 
راه اندازي ش��د، جز دو، سه كالس، مابقي درست تشكيل 
نشده اند. شايد باورتان نشود. بعضي وقت ها بعضي از دبيران 
دير آنالين مي شوند. همين ديروز براي دو كالس پشت سر 
هم كلي منتظر مانديم تا آن دو دبير آنالين ش��وند. باورم 
نمي ش��ود. يعني دبيران ما خواب مانده بودند؟! تازه يكي 
ديگر از دبيرها خ��ودش اعالم كرده كالس ه��ا را نزديك 
ظهر برگزار خواهد كرد، درست است كه اين طوري نظم 
به هم مي ريزد، ولي دست كم اين دبير تكليف ما را معلوم 
كرده است تا الكي كنار گوشي ننشينيم تا علف زير پايمان 

سبز شود.«
مش��كالتي كه در رابطه با برگزاري كالس هاي مدرسه به 
صورت آنالين وج��ود دارد از پيچيدگي خاصي برخوردار 
نيست كه قابل حل نباشد. در اين باره شايد الزم باشد كمي 
بيشتر مس��ئله را جدي بگيريم و كمي مسئوليت پذيرتر 

رفتار كنيم.
محمدي كارشناس تكنولوژي آموزشي مي گويد: »بهتر 
اس��ت خودمان را گول نزنيم. اين را در نظ��ر بگيريم كه 
براي چه به اين كالس ها وارد مي ش��ويم؟ از يك س��و به 
دنبال آموزش ياددهي هستيم و از سوي ديگر ياد گرفتن 
يادگيري؟ در هر دو صورت مي توان اين كالس ها را جدي 
گرفت و از آنها بهره برد، اگرنه براي ما سودي نخواهد داشت. 
چنانچه زوركي در كالس حضور پيدا كنيم، نبايد انتظار 
داشته باشيم كه به طور شايسته براي ما ثمربخش باشد.«

  تدريس غيرعملي دروس عملي
امروزه در مدارس كشور رش��ته هاي گوناگون و متنوعي 
وجود دارد كه آموزش غيرحضوري را با سختي هايي روبه رو 
مي كند. بسياري از اين رشته ها همچون طراحي دوخت، 
گرافيك، معماري، نقاشي و... براي آموزش مناسب و دقيق 
نياز به برگزاري كالس حضوري دارند. اين مسئله آموزش 

آنالين را دچار مشكالتي كرده است.
فرامرز اسدي هنرآموز پايه دهم هنرستان مي گويد: »هم 
سال گذشته با كالس هاي مدرسه مش��كل داشتيم هم 

امسال. امسال كه ديگر نور علي نور است. هنوز نتوانسته ايم 
برخي دبيران را بشناسيم. سال گذش��ته در كالس هاي 
آنالين با اينكه خيلي از درس ها درست تدريس نمي شد 
ولي با دبير و درس و كتاب آشنايي داشتيم. اما امسال واقعاً 
سخت است. آشفته و كالفه شده ام. گاهي دلم مي خواهد 
گوشي را رها كنم و بروم بيرون. چون معلوم است كه بعضي 
از دبيران ما خودش��ان هم به اين كالس ها عادت ندارند و 
بعضي از آنان نمي توانند درست مفاهيم را آموزش دهند. 
بيشتر مشكالت ما به خاطر درس هاي عملي است كه واقعاً 
ياد گرفتن شان به صورت آنالين سخت است. البته مدرسه 
گفته كه براي بعضي از درس هايمان بعضي روزها مثاًل هر 
دو هفته يك بار در كالس حضوري شركت مي كنيم، چون 
واقعاً نمي ش��ود به صورت آنالين ياد گرفت ولي هنوز كه 
كالس حضوري برگزار نشده است. اگر هم بشود، مي دانم 
كه خانواده ام با رفتنم به مدرسه مخالفت مي كنند، چون 

پدر و مادرم به دليل كرونا، به شدت نگران من هستند.«
  مشكالت كالس اولي ها

در اين بين دانش آموزان نوپا مشكالت متفاوتي را تجربه 
مي كنند. دانش آموزان پايه نخست دبستان كه هنور توانايي 
خواندن و نوشتن ندارند، به عالوه، شناختي از فضاي مدرسه 
و كالس درس جدي ندارند، مي شود گفت با آموزش آنالين 

به سختي دست و پنجه نرم مي كنند.
هرمز كوچكي دانش آموز پايه  نخس��ت دبستان كه سال 
گذشته مقطع پيش دبستاني را نيز به دليل انتشار ويروس 
بيماري زا تا نيمه گذرانده است مي گويد: »از وقتي مدرسه 
باز ش��ده، من خيلي چيزها ياد گرفته ام اما مامانم خيلي 
كمكم مي كند. هر چ��ه خانم معل��م در كالس آنالين به 
ما مي گويد، مامانم برايم توضي��ح مي دهد. خانم معلم از 
نوشتن، فيلم مي گيرد و من مي بينم ولي نمي توانم درست 
بفهمم كه چه مي ش��ود كه مي نويس��د. مامان پيش من 
مي نش��يند، فيلم را با هم مي بينيم. او كه مثل فيلم خانم 
معلم مي نويسد، مي فهمم. ولي مامان هر بار مي گويد  خدا 

عاقبت من و تو را به خير كند پسرم!«
  معلم بايد خالقيت به خرج دهد

مهناز عليدوس��تي معلم پايه  پنجم دبس��تان با اشاره به 
دشواري تدريس برخي دروس به دانش آموزان مي گويد: 
»تدريس ب��ا روش آنالين تجربه جديدي اس��ت كه ما به 
يكباره با آن روبه رو شده ايم. امروزه بيشتر مردم با گوشي 

همراه و فعاليت در شبكه هاي مجازي آشنا هستند و كمتر 
كسي پيدا مي شود كه به ويژه در بين دبيران و دانش آموزان 
با اين مقوله آشنايي نداشته باش��د، با وجود اين تدريس 
به اين روش دش��واري هايي دارد كه برخ��ي از آنها قابل 

پيش بيني نيست.«
وي ادامه مي دهد: »از دش��واري هاي اين كار عدم تسلط 
به كالس اس��ت. به س��ختي مي توان تمركز بچه ها را در 
كالس آنالين حف��ظ كرد. يكي از آنان ك��ه پيام صوتي يا 
پيام متني بفرستد، زمان الزم است تا دوباره فضا را مانند 
قبل از آن كرد. به طور مثال دي��روز در حال تدريس بودم 
كه يكي از دانش آموزان متوجه درس نمي شد. شناختي 
از دانش آموزان ن��دارم كه بدانم هر يك در چه س��طحي 
هس��تند. من درس را چند بار توضيح دادم ولي او باز هم 
ياد نمي گرفت. تصميم گرفته ام هر درس را بيشتر از دو بار 
توضيح ندهم تا تمركز بچه ها براي يادگيري بيشتر شود. از 
آن گذشته الزم است نمرات سال گذشته  بچه ها در اين نوع 
آموزش بيشتر مورد توجه قرار بگيرد. سال هاي پيش هم از 
بچه ها درباره معدل سال گذشته شان سؤاالتي مي پرسيدم 
اما امسال الزم است تا نمرات كارنامه سال گذشته را از آنان 
بگيرم. با مسائلي كه در اين چند روز ديده ام از آنان خواستم 
تا هر كدام كارنامه سال گذشته را برايم در صفحه  خصوصي 
ارسال كنند. با اين كار ش��ايد بتوانم دانش آموزي را كه از 
روي شيطنت و بازيگوش��ي، توضيح دوباره براي درس ها 
مي خواهد از دانش آموزي كه به راستي براي درك مطالب 
نياز به توضيح بيشتر دارد، تشخيص دهم. با اين كار كالس 
به هم ريخته نمي ش��ود. با دانش آموزاني كه نياز به كمك 
بيشتر معلم دارند، هماهنگ كرده ام كه سؤاالتشان را در 
صفحه خصوصي بپرس��ند تا كالس به هم ريخته نشود. 
اين نوع تدريس به راستي تا سر و شكل درست و مطمئن 
خودش را پيدا كند، زمان مي خواهد ولي فكر مي كنم در 
صورتي كه از اين سختي ها بگذريم، آموزش از اين طريق 
شيرين نيز خواهد بود. چون در كنار تمام سختي هايش 
مزاياي بس��ياري همچون پايين آمدن هزينه هاي رفت و 
آمد، كاهش آلودگي هوا، صرفه جويي در زمان، استفاده از 

امكانات منزل و بسياري موارد ديگر را دارد.«
به نظر مي رسد با امكانات كافي و آگاهي رساني هاي الزم به 
منظور روش صحيح آموزش آنالين، مي توانيم طريقه اي 

متفاوت اما كارآمد را در آموزش و پرورش پياده كنيم.
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سبك مراقبت

اگر در فضاي مجازي ش��خصي براي ش��ما 
مزاحمت��ي ايجاد كند چ��ه مي كنيد؟ اولين 
و س��ريع ترين گزينه اي كه به ذهن مي رسد 
قرار دادن اكانت شخص مزاحم در بلك ليست 
مخاطبان است تا از ش��ر مزاحمت هايش در 
امان باش��يم اما آيا با بالك كردن ش��خص 
مزاحم واقعاً از دست او خالص مي شويم؟! با 
توجه به امكان ايجاد اكانت به ميزان نامحدود 
در فضاهاي مجازي به ويژه اينس��تاگرام كه 
نيازي هم به ثبت ش��ماره تماس ندارد و به 
راحتي با يك ايميل مي توان اكانت ايجاد كرد 
مسلماً بالك كردن فرد مزاحم راهكار مؤثري 

در اين زمينه نيست. 
خيل��ي از رفتارهاي��ي ك��ه ما روزان��ه انجام 
مي دهيم يا در ديگران مشاهده مي كنيم اگر 
بر پايه اخالق باشد هيچ گاه مشكلي به وجود 
نمي آيد اما بسياري از ضربه هايي كه بشر در 
طول تاريخ و امروزه از رفت��ار و كردار آدمي 
خورده اس��ت از عدم رعايت اخالق و ناديده 

گرفتن وجدان مي باشد. 
رعايت اخالق در رسانه ها و دنياي بي انتهاي 
مجازي چه براي توليد كنن��دگان محتواي 
رس��انه اي و چه ب��راي مصرف كنندگان آن 
امروزه بسيار مهم بوده و هر كس كه كارش 
به رسانه ها مي افتد بايد به صورت داوطلبانه 
و با توجه به نداي دروني و وجدان خويش در 
انجام امور رعايت كند، ب��دون آن كه الزامي 
بيروني داشته باشد يا در صورت تخلف دچار 

مجازات هاي قانوني شود. 
براي توليد كنندگان محتوا در رس��انه هاي 
جمع��ي و خبرنگاران و گزارش��گران فضاي 
مجازي س��ه مورد وجود دارد كه بايد به آن 

توجه ويژه كنند: 
1- درستي و صحت اطالعات در تهيه گزارش  

و نشر آن. 
2- رفتار خبرنگاران و گزارشگران مخصوصاً 

در ارتباط با منابع خبري. 
3- خودداري از تعصب و گرايش به احزاب و 

گروه هاي مختلف. 
آنچه م��ا از مدين��ه فاضله براي رس��يدن به 
آرامش و س��عادت نيازمنديم همان چيزي 
است كه اول در درون خودمان بايد نهادينه 
كنيم، براي ساختن مدينه فاضله در دنياي 
پيرامون خود قدم نخس��ت اين است كه در 
وجود خود يك مدينه فاضله بس��ازيم و باور 
كنيم كه راه رس��يدن به هم��ه خوبي ها در 

درجه اول رعايت اخالق است. 
يكي از اصول رسانه اي براي هر كسي كه در 
هر س��طحي فعاليت رسانه اي انجام مي دهد 
اين است كه توجه و اعتماد مخاطب را جلب 
و افكار عمومي پيام هاي رسانه اي آنها را باور 
كنند. اگ��ر اطالعات، نظ��رات و برنامه هايي 
كه  آنها به م��ردم ارائه مي دهن��د، اعتماد و 

اطمينان آنه��ا را جلب نكند خيل��ي زود از 
رونق و اعتبار مي افتند و مخاطبان خود را از 
دست مي دهند، اما براي رسيدن به حقيقت 
و مطالب درس��ت بهترين كار اين است كه 
به منابع معتبر خب��ري رجوع كنيم، منابعي 
كه شناخته ش��ده هس��تند و بدون غرض و 
جانبداري هاي حزبي و گروهي به نشر اخبار 

و اطالعات مي پردازند. 
كس��اني كه در مطبوعات و ديگر رس��انه ها 
به كار اطالع رس��اني و گزارش دهي مشغول 
هس��تند باي��د جه��ت اطمين��ان از صحت 
اطالعاتي كه به مخاطبان مي دهند هر  كاري  

در توان آنهاست انجام دهند. 
آنها بايد اطالعات و داده هاي خود را بازبيني 
كنند تا هيچ حقيقتي عالماً و عامداً تحريف  
نشود و حقايق ضروري پنهان نماند تا حقوق 

مخاطبان رسانه نيز حفظ شود. 
كساني كه كار رس��انه اي انجام مي دهند بايد 
از يك سري قواعد و ضوابط برخوردار باشند 
تا  ناخواس��ته حقوق، آبرو و حيثيت ديگران 
پايمال نگردد و حقي هر چند ناچيز از كسي 
تضييع نشود.  همچنين حريم خصوصي افراد 
در رس��انه ها بايد حفظ ش��ود، زيرا رسانه ها 
نمي توانند وارد حريم خصوصي افراد ش��وند، 
مگر با رعايت يك س��ري از ن��كات مانند نام 

نبردن از شخص و نشان ندادن چهره او و... 
ورود ب��ه حري��م خصوصي اف��راد غالب��اً در 
رس��انه هاي رس��مي و معتبر رخ نمي دهد، 
بيشتر رسانه هاي غيررسمي و بعضاً نامعتبر 
كه فضاي رسانه اي كشور را احاطه كرده اند، 

عامل اين اتفاق هستند. 
قانون بخش��ي از اين نياز  را تأمين مي كند كه 
بسنده كردن به آن اشتباه است. درست است 
كه قانون و رعايت  قوانين، الزمه تداوم زندگي 
اجتماعي بشر  است اما نمي تواند به تنهايي  چاره 
مشكالت عديده جوامع انساني و دنياي وسيع 
رسانه باشد، به همين خاطر هميشه خألهايي 
در اين زمينه مشاهده مي شود و مي توان گفت 
گسترش ش��يوه هاي نوين ارتباطي و همه گير 
شدن آن در ميان مردم و همچنين عدم آگاهي 
از نحوه اس��تفاده از اين ابزار و نداشتن تحليل 
و درك درس��ت از محتواهاي رسانه اي سبب 
شده خيلي از افراد در اين فضا دچار مشكالت 
و آس��يب هايي جدي ش��وند كه نمونه هايي از 
آن را مي توان در گسترش ش��ايعات دروغين، 
تش��ويش اذهان عموم��ي، كالهبرداري هاي 
اينترنت��ي، مزاحمت نوامي��س و خيلي موارد 
ديگر مشاهده كرد وگاهي اختالفات خانوادگي 

را نيز به همراه دارد. 
عدم نظارت مؤثر در فضاي مجازي و برخي 
شبكه هاي اجتماعي خارجي كه در كشور ما 
سرور اين شبكه ها نيز وجود ندارد و دسترسي 
به آنها گاهي دش��وار مي باش��د سبب شده 
تا افراد ب��ا اكانت هاي جعلي و س��اختگي به 
راحتي به فعاليت ه��اي غيرقانوني و خارج از 
چارچوب قوانين و مقررات ادامه دهند بدون 

آنكه ردي از خود بر جا بگذارند. 
به ط��ور كلي اگ��ر آم��وزش الزم در جامعه 
براي افراد چه عامالن رسانه و چه مخاطبان 
آن ارائه ش��ود و هر كس با رجوع به وجدان 
خود اخالق را در فعاليت هايش مد نظر قرار 
دهد و رعايت حقوق افراد در فضاي مجازي 
به عن��وان يك موض��وع مهم تلقي ش��ود و 
همچنين نقض كنن��دگان آن كيفر ببينند، 
مي توانيم ش��اهد امن بودن فضاي رسانه اي 
باشيم و بدون ترس و دلهره در دنياي وسيع 

رسانه ها قدم بگذاريم. 
*پژوهشگر و مدرس سواد رسانه

آيا حقوق افراد در رسانه ها و اينترنت رعايت مي شود؟

اخالق رسانه، شرط نخست سالمت 
در فضاي مجازي

   سيداميرحسين حسيني*
امروزه با گسترش وسايل ارتباط جمعي و رسانه هاي ديداري و شنيداري عالوه بر مزايا و 
فوايدي كه اين ابزار با خود به همراه دارند شاهد معايب و مشكالتي نيز هستيم. با به وجود 
آمدن سبك جديدي از زندگي كه سبب شده حجم زيادي از وقت انسان ها به استفاده 
از ابزارهاي ارتباطي اختصاص يابد و دنيايي جديد و وسيع را براي آنها خلق كند، دور از 
انتظار نيست كه در دنيايي از انسان هاي متفاوت از نظر عقايد و گفتار و رفتار و سبك های 
زندگي  متنوع و گوناگون شاهد خطرات و آسيب هايي در اين فضا باشيم. ارتباط با افراد 
غريبه و با فاصله هاي مكاني دور و نزديك در اكثر موارد كه با اعتماد نوجوانان و جوانان 
به اين افراد همراه است سبب كالهبرداري هاي اينترنتي و مزاحمت هايي با شيوه هاي 

مختلف شده است.

مشكالت مدرسه آنالين از نگاه دانش آموزان، والدين و معلمان

گوشي و تبلت مدرسه اول ماست!

سبك آموزش

   هما ايراني
مدرس�ه آنالين، به ش�كل فعلي پديده اي بي س�ابقه براي ماست. از 
س�ال ها پيش آموزش از راه دور در ايران وجود داش�ته و در مواردي 
خاص مانند آموزش بزرگساالن مورد اس�تفاده قرار مي گرفته است 
اما نخس�تين بار اس�ت كه در چنين فضاي گس�ترده اي كه ش�امل 

بيشتر مناطق كشور است، مدارس به صورت مجازي و آنالين برگزار 
مي شود. اما آيا هم اكنون دانش آموزان در خانه هاي شان، به خوبي از 
پس كالس هاي آنالين برمي آيند؟ آيا فرهنگ شركت در مدرسه هاي 
امروزي به خوبي وجود دارد؟ نخستين بار كه فروش دستگاه پخش يا  
ضبط و پخش فيلم هاي ويديويي وي.اچ.اس يا  دي.وي.دي به كشور 

وارد ش�د، بيم آن مي رفت كه مش�كالتي به وجود بيايد. تا سال ها به 
مردم آموزش داده مي شد كه از اين دستگاه ها به منظور بهره گيري از 
فيلم هايي با محتواي مناسب استفاده شود. هم اكنون نيز شايد پدر و 
مادرها نگران نحوه استفاده فرزندان خود از فضاي آنالين باشند. به 

راستي بهره ما از مدرسه هاي آنالين چگونه است؟ 

   ليال  جعفري
امس��ال چه بخواهيم و چه نخواهيم بيشتر 
ي��ا  تمام��ي تدري��س دروس مدرس��ه ها 
آنالين اس��ت. اي��ن اتف��اق ب��ا خوبي ها و 
بدي هايي همراه اس��ت كه توج��ه به آنها 
مي تواند آموزش و پ��رورش بهتري را براي 
دانش آموزان ايجاد كند. مسئوليت پذيري 
بيش��تر دانش آم��وزان، امكان ش��ركت در 
كالس درس، در موقعيت ه��اي گوناگ��ون 
مانند هن��گام مس��افرت، برطرف ش��دن 
نقاط ضع��ف آموزگاران و دبي��ران به دليل 
ثب��ت گفته ه��ا هن��گام تدري��س، در يك 
فض��ا و موقعيت مانند اپليكيش��ن ش��اد از 
جمله مزاياي آم��وزش آنالين اس��ت. باال 
رفتن خالقي��ت آم��وزگاران و دبي��ران به 
دليل محدودي��ت موقعي��ت در تدريس و 
عدم دسترس��ي به رودررو ق��رار گرفتن با 
فراگي��ران، صرفه جوي��ي در هزينه رفت و 
آمد دانش آموزان و دبيران، كاهش مصرف 
س��وخت و آلودگي هوا به دليل اس��تفاده 
كمتر از وس��ايل نقليه  عمومي و خصوصي، 

پايين آمدن هزينه هاي مدرسه بابت تهيه 
وسايل مورد نياز براي مدرسه مانند كاغذ، 
پرداخت قبوض و... نيز از ديگر مزاياي اين 
شيوه آموزشي است. همچنين مي توان به 
باال رفتن دانش آم��وزگاران و دانش آموزان 
در رابط��ه ب��ا فناوري ه��ا و تكنولوژي هاي 
روز، صرفه جوي��ي در مصرف ان��رژي براي 
سرمايش و گرمايش مدارس، قرار نگرفتن 
در مع��رض بيماري ه��اي واگي��ردار مانند 
سرماخوردگي، كه همه ساله به طور معمول 
در اماكني مانند مدرس��ه ش��يوع بيشتري 
دارد، صرفه جوي��ي در هزينه ه��اي خريد 
برخي وسايل مربوط به مدرسه مانند لباس 
مخصوص و پوش��اك ب��راي دانش آموزان، 
استفاده بيشتر از خوراكي هاي سالم خانگي 
و استفاده كمتر از خوراكي هاي بسته بندي 
كه معموالً دانش آموزان در مدرسه استفاده 
مي كنند و باال رفتن مديريت دانش آموزان 
براي هماهنگ��ي با ش��رايط كالس آنالين 

اشاره كرد.
اين ش��يوه آموزش��ي همچني��ن معايب و 

مشكالتي دارد كه برخي از آنها عبارتند از:
- اس��تفاده بيش��تر از وس��ايلي مانن��د 
گوش��ي تلف��ن هم��راه، رايانه، تبل��ت و... 
كه فرس��ودگي هايي را براي چش��م ايجاد 

مي كنند.
- باال رفتن مصرف وسايل پرهزينه گوشي 
تلفن همراه و... كه راب��ط بين دانش آموز و 

دبير است.
- باال رفت��ن هزينه هاي جانب��ي اينترنت و 
مصارف انرژي برق خانگي به دليل استفاده 

از تلويزيون.
- نبود آموزش رودررو كه به يادگيري مؤثرتر 

و اجتماعي شدن مي انجامد.
- شكل نگرفتن بحث هاي شيرين كالسي 

كه در تربيت و پرورش كودكان و نوجوانان 
مدرسه اي تأثير چشمگيري دارد.

- پايي��ن آم��دن تعام��الت اجتماعي بين 
دانش آموزان كه با قرار گرفتن در مدرس��ه 

تقويت نيز مي شد.
- كاهش يادگيري در برخي دانش آموزان 
ك��ه تواناي��ي يادگيري كمتري نس��بت به 

سايرين دارند.
- كاهش يادگيري دروس عملي كه نياز به 

آموزش حضوري دارد.
- غيبت دانش آم��وز با قطعي ي��ا  ترافيك 
اينترنت از كالس آنالين، كه نه تنها غيبت 
او را به دنب��ال دارد ك��ه از يادگي��ري نيز 

محرومش مي كند.
- چاقي و مشكل اضافه وزن به دليل كاهش 
فعاليت ه��اي بدني و نشس��تن و س��كون 

بيشتر.
كاماًل بديهي اس��ت كه به منظور استفاده 
بهتر از اين نوع آموزش باي��د تا حد امكان 
براي رفع مشكالت آن تالش و نقاط قوت آن 

را تقويت كرد تا به نقطه اي مطلوب رسيد.

آموزش آنالين، آسان اما با مشكالت فراوان! 
نگاه 

امروزه در مدارس كشور رشته هاي 
گوناگ�ون و متنوع�ي وج�ود دارد 
ك�ه آم�وزش غيرحض�وري را ب�ا 
س�ختي هايي روب�ه رو مي كن�د. 
بس�ياري از اين رش�ته ها همچون 
طراحي دوخت، گرافيك، معماري، 
نقاش�ي و... براي آموزش مناس�ب 
و دقي�ق نياز ب�ه برگ�زاري كالس 
حضوري دارند. اين مسئله آموزش 
آنالين را دچار مشكالتي كرده است

حري�م خصوص�ي اف�راد در 
رسانه ها بايد حفظ شود. ورود 
به حريم خصوص�ي افراد غالبًا 
در رسانه هاي رس�مي و معتبر 
رخ نمي دهد، بيشتر رسانه هاي 
غيررس�مي و بعضًا نامعتبر كه 
فضاي رسانه اي كشور را احاطه 
كرده اند، عامل اين اتفاق هستند


