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فعالیت هایی برای معارفه مجازی در آغاز سال تحصییل
زهرا آزادفالح- معلم و تسهیلگر

مناسب برای پایه تحصیلی هفتم

ــروم  ــل مح ــادی را از تحصی ــوزان زی ــوزش دارد و دانش آم ــیر آم ــود در مس ــا خ ــراه ب ــه هم ــی ک ــدای از نابرابری های ــازی ج ــوزش مج آم
ــراه  ــوزش هم ــان آم ــوزان و متصدی ــی دانش آم ــا و نگران ــون و خط ــا آزم ــه ب ــت ک ــناخته ای اس ــد و ناش ــبتا جدی ــای نس ــت، فض کرده اس
اســت. بــه نظــر می رســد آمــوزش از راه دور و از طریــق سیســتم های هوشــمند بــه دلیــل شــیوع روزافــزون ویــروس کرونــا همچنــان 
ــی  ــرای دانش آموزان ــود دارد. ب ــد وج ــی جدی ــال تحصیل ــاز س ــوه آغ ــاره نح ــادی درب ــواالت زی ــا و س ــت و نگرانی ه ــد داش ــه خواه ادام
کــه مقطــع تحصیلی شــان تغییــر می کنــد ایــن نگرانــی بیشــتر اســت و نمی داننــد کــه آیــا می تواننــد شــناخت کافــی از معلــم جدیــد 
خــود بــه دســت آورنــد و هم چنیــن معرفــی دلخواهــی از خــود داشــته باشــند یــا نــه. ایــن طــرح درس تــاش می کنــد تــا بــا پیشــنهاد 
چنــد فعالیــت در کاس مجــازی، جلســات معارفــه ای طراحــی شــود کــه دانش آمــوزان و معلــم بتواننــد در آغــاز بــه شــناختی نســبی از 
یکدیگــر برســند. هم چنیــن در پایــان ایــن جلســات لیســتی از انتظــارات و قوانیــن کاس بــا مشــارکت دانش آمــوزان تنظیــم خواهــد 

شــد.
)برای نوشتن برخی فعالیت هااز کتاب »بازی ها و تمرین ها« ترجمه الهه میرزایی، نشر دایره ۱۳۹۶ کمک گرفته شده(

اگر گیاه، حیوان یا یک غذا بودم، چه بودم؟
از دانش آمــوزان بخواهیــد چنــد ویژگــی فــردی خــود را کــه برایشــان جالــب اســت و می خواهنــد بــرای معرفــی خــود بــه دوستان شــان 
ــا را  ــم آن ه ــد و اس ــبیه کنن ــذا تش ــک غ ــا ی ــوان ی ــاه، حی ــک گی ــه ی ــا را ب ــدام از آن ویژگی ه ــد، هرک ــرور کنن ــان م ــد در ذهن ش ــان کنن بی
ــی کاس را  ــیاه دیجیتال ــه س ــه تخت ــی ب ــوزان دسترس ــه دانش آم ــتم. ب ــو هس ــرس و لوبیاپل ــار و خ ــت چن ــن درخ ــا: م ــند. مث بنویس
بدهیــد و از آن هــا بخواهیــد کــه هــر کــدام اســم یــک گیــاه یــا حیــوان یــا غــذا را روی تختــه ســیاه بنویســند. بنابرایــن لیســتی از ایــن 
عناویــن خواهیــم داشــت کــه همــه روی تختــه ســیاه آن هــا را می بیننــد. هنگامی کــه لیســت کامــل شــد، بــا نظرســنجی از دانش آمــوزان 
ــه  ــده چ ــدام بیان کنن ــر ک ــه ه ــاره این ک ــد؛ درب ــت کنی ــته صحب ــراد نوش ــی از اف ــه یک ــی ک ــا غذای ــوان ی ــاه، حی ــر گی ــاره ه ــب درب ــه ترتی ب

بــرای  باشــد.  می توانــد  اســت ویژگــی ای  بهتــر  بیشــتر  عمــل  ســرعت 
گروهــی دانش آمــوزان حدس هــای خــود را در  گفت وگــوی  قســمت  همــان 
ــه  ــوزی ک ــپس از دانش آم ــند. س آن بنویس شــبیه  چــرا  بپرســید  نوشــته  را  آن 
بــه دانش آمــوزی کــه دربــاره نوشــته غــذا، حیــوان یــا گیــاه اســت. می توانیــد 
دهــد  توضیــح  می خواهــد  ــن خــود  ــا ممک ــد. مث ــدا دهی ــی ص دسترس
)مثــل خــرس(، قدبلنــد هســتم )مثــل اســت بگویــد مــن خیلــی می خوابــم 
خوش مشــرب  و  صمیمــی  و  هســتم )مثــل لوبیاپلــو(.چنــار( 
دانش آمــوزان  فعالیــت  ایــن  ویژگی هــای در  از  می یابنــد  فرصــت 
و ماهیــت طنــز فعالیــت کمــک می کنــد ظاهــری یــا رفتــاری خــود صحبــت کنند 
صمیمانــه کــه فضــای ناشــناخته و معذب جلســه  و  تلطیــف  آنایــن  اول 

شود.
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بهرتین روی من
از دانش آموزان بخواهید چنین فرمی برای خود درست کنند و آن را برای شما ارسال کنند. 

برای مثال:
فف

بهترین روی من:
من به عنوان یک فرد خیلی شاد و خاق هستم.

من به عنوان یک دوست خیلی رازدار و حمایت گر هستم.
من به عنوان یک دانش آموز فعالیت گروهی را خوب انجام می دهم.

ــوزان  ــه دانش آم ــه هم ــداز این ک ــت. بع ــوزان اس ــی دانش آم ــردی و اجتماع ــای ف ــر مهارت ه ــز ب ــی تمرک ــن فرم ــل چنی ــدف از تکمی ه
چنیــن فرمــی را برایتــان ارســال کردنــد، فرم هــا را بــه نوبــت بــه اشــتراک بگذاریــد و از دانش آمــوزان بپرســید بــه نظرشــان ایــن فــرم 
متعلــق بــه چــه کســی اســت. پــس از شــنیدن حدس هــا نــام فــرد را بنویســید. بــا بررســی هــر فــرم، یکــی از مهارت هــا یــا ویژگی هایــی 
کــه در آن نوشــته شــده و بــه نظــر شــما و دانش آمــوزان جالــب و کارآمــد اســت را انتخــاب کنیــد و روی تختــه ســیاه مجــازی بنویســید. 
بــه ایــن ترتیــب در پایــان شــما تعــدادی مهــارت و ویژگــی روی تختــه جمــع کرده ایــد. می توانیــد بــه طــور جمعــی دربــاره اهمیــت ایــن 
ویژگی هــا بحــث کنیــد. بحــث گروهــی در فضــای دیجیتــال کاس بســته بــه تعــداد دانش آمــوزان و امکانــات فضــای مــورد اســتفاده 
ــا در  ــد ت ــره کنی ــه را ذخی ــده روی تخت ــای یادداشت ش ــد. مهارت ه ــتاری باش ــا نوش ــی ی ــری، صوت ــورت تصوی ــه ص ــد ب ــما می توان ش

فعالیــت بعــدی اگــر الزم شــد بتوانیــد بــه آن رجــوع کنیــد. 
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من از کالس چه یم خواهم؟
از دانش آمــوزان بخواهیــد کــه در قســمت چــت گروهــی انتظاراتشــان از ایــن کاس را در قالــب یــک یــا چنــد جملــه بنویســند. هنگامــی 
کــه لیســت انتظــارات تهیــه شــد، روی تختــه ســیاه دو ســتون از انتظــارات مشــابه و انتظــارات متفــاوت بنویســید و جماتــی کــه توســط 
ــی  ــورت عموم ــه ص ــارات ب ــام انتظ ــی تم ــت اجرای ــاره قابلی ــد. درب ــته بندی کنی ــتون دس ــن دو س ــده را در ای ــته ش ــوزان نوش دانش آم
ــری  ــا تصوی ــی ی ــورت صوت ــه ص ــات کاس ب ــما و امکان ــخیص ش ــه تش ــته ب ــد بس ــو می توان ــد. گفت وگ ــو کنی ــوزان گفت وگ ــا دانش آم ب
باشــد. از آن هــا بپرســید بــه نظرشــان کــدام یــک از انتظاراتشــان بــا توجــه بــه امکان هــای کاس قابــل اجراســت و کــدام یــک تاحــدودی 
و کــدام یــک غیرقابــل اجراســت. در ایــن گفت وگــو شــما هــم عــاوه بــر تســهیلگر نقــش مشــارکت کننده  فعــال را ایفــا کنیــد و دربــاره 
انتظــارات خــود از کاس صحبــت کنیــد. بــا کمــک دانش آمــوزان لیســتی از انتظــارات قابــل اجــرای کاس تهیــه کنیــد. در کنــار ســتون 
ــی  ــت قبل ــه از فعالی ــوزان ک ــای دانش آم ــه مهارت ه ــه ب ــن مرحل ــد. در ای ــت کنی ــداف کاس درس ــتونی از اه ــرا، س ــل اج ــارات قاب انتظ
ــرآورده  ــداف کاس و ب ــه اه ــی ب ــه کمک ــا چ ــن مهارت ه ــه ای ــد ک ــی کنی ــوزان بررس ــا دانش آم ــد و ب ــوع کنی ــده رج ــره ش ــه ذخی روی تخت
شــدن انتظــارات کاس می کنــد. در پایــان ایــن فعالیــت، جدولــی بــا پنــج ســتون خواهیــد داشــت کــه توســط شــما روی تختــه نوشــته 

شــده و در معــرض دیــد همــه دانش آمــوزان قــرار دارد. 
ستون های خروجی این فعالیت

اولویت ها و انتظارات انتظارات متفاوت از کاسانتظارات مشابه از کاس

قابل اجرا

 مهارت های مورد نیاز در اهداف کاس

پیشبرد اهداف و انتظارات 

کاس
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قوانین ما
بهتــر اســت در جلســات اول و پــس از معارفــه، قوانیــن کاس بــا مشــارکت و نظــر دانش آمــوزان نوشــته شــود. آن هــا هنگامــی کــه در 
تعییــن قوانیــن کاس نقــش دارنــد حــس بهتــری در اجــرای آن نیــز دارنــد و قوانیــن برایشــان هم چــون دســتورات از بــاال بــه پايیــن 

نیســت.
فیلــم کوتــاه »بــه ترتیــب و بــدون ترتیــب« ســاخته عبــاس کیارســتمی را بــرای دانش آمــوزان بــه نمایــش بگذاریــد. فیلــم در ســایت 

ــد: ــتفاده کنی ــر اس ــی زی ــد از آدرس اینترنت ــرار دارد و می توانی ــارات ق آپ
https://rebrand.ly/e07e6
بعــداز دیــدن فیلــم از دانش آمــوزان بپرســید چقــدر مشــابه چنیــن موقعیت هایــی را تجربــه کرده انــد و بــه نظرشــان فایــده هرکــدام 

از آن موقعیت هــا چیســت؟
بــرای دانش آمــوزان توضیــح دهیــد کــه هــر فــردی دارای حقوقــی بــه عنــوان شــهروند، کــودک، دانش آمــوز، فرزنــد و ... اســت. 
مثال هایــی از ایــن حقــوق را روی تختــه بنویســید. می توانیــد از دانش آمــوزان هــم بخواهیــد مثال هایــی از حقــوق انســان ها 
بگوینــد. در کنــار مثال هایــی کــه نوشــته اید، موقعیت هایــی را هــم بنویســید کــه ممکــن اســت ایــن حقــوق را نقــض کننــد. مثــا: همــه 
کــودکان حــق تحصیــل دارنــد. نقض کننــده آن: هیــچ مدرســه ای در محــل ســکونت برخــی کــودکان وجــود نــدارد. بنابرایــن برخــی 

ــوند.  ــروم می ش ــل مح ــق تحصی ــودکان از ح ک
دربــاره اهمیــت قانــون و کارکــرد آن توضیــح دهیــد؛ این کــه قوانیــن بــرای حمایــت از حقــوق افــراد وضــع می شــوند و ایــن موضــوع 
ــف  ــت موظ ــد: »دول ــت می کن ــودکان حمای ــل ک ــق تحصی ــی از ح ــون اساس ــل ۳۰ قان ــا اص ــد. مث ــی می ده ــت اجرای ــا اهمی ــه آن ه ب
ــی را  ــات عال ــایل تحصی ــازد و وس ــم س ــطه فراه ــان دوره  متوس ــا پای ــت ت ــه  مل ــرای هم ــگان را ب ــرورش رای ــوزش و پ ــایل آم ــت وس اس
تــا ســر حــد خودکفایــی کشــور بــه طــور رایــگان گســترش دهــد«. طبــق ایــن قانــون دولــت بایــد در تمــام ســکونت گاه های انســانی 

ــد. ــم کن ــودکان را فراه ــل ک ــات تحصی امکان
بعــد از بحــث گروهــی دربــاره فیلمــی کــه دیده انــد، از آن هــا بپرســید کــه آیــا بــه نظرشــان بــرای کاس مــان هــم نیــاز بــه قراردادهــای 
رفتــاری و قوانیــن داریــم؟ قوانیــن و قراردادهــای پیشنهادی شــان را روی تختــه دیجیتــال لیســت کنیــد. در کنــار هــر کــدام از قراردادهــا 
بنویســید کــه آن قــرارداد از کــدام هــدف کاس حمایــت می کنــد و بــرای رعایــت کــدام حقــوق دانش آمــوزان و معلــم  ضــروری اســت. 
شــما هــم نظــرات و پیشــنهادات خــود را بنویســید و بعــد از تکمیــل لیســت بــه طــور جمعــی تصمیــم بگیریــد کــه کــدام بــرای کاس 
کارآمــد اســت و همــه موافق انــد کــه در لیســت قراردادهــای کاس بمانــد، کــدام غیرضــروری اســت و بایــد حــذف شــود. بــرای مثــال:

کدام حقوق افراد کاس رعایت می شودبه کدام هدف/ انتظار کاس کمک می کندقانون/ قرارداد کاس مطالعات اجتماعی

حق شنیده شدن و حرف زدن تمام اعضایادگیری بحث و گفت وگو۱. برای صحبت کردن نوبت بگیریم

بــرای آن هــا توضیــح دهیــد کــه کارکــرد قوانیــن، حفــظ یــک نظــم مشــخص بــرای رســیدن بــه اهــداف کاس اســت؛ بنابرایــن در ایــن 
مرحلــه مــا نمی توانیــم در مــورد تمــام ســطوح و جزئیــات کاس اعمــال نظــر کنیــم و برخــی از قوانیــن مثــل ســاعت شــروع و پایــان 
ــت  ــر تبعی ــتمی بزرگ ت ــداف و سیس ــت و از اه ــارج اس ــا خ ــارات م ــه اختی ــازی(، از حیط ــا مج ــوری ی ــزاری آن )حض ــوه برگ کاس و نح
می کنــد. در واقــع قصــد مــا فقــط تعییــن قوانیــن کاس خودمــان اســت، نــه کل سیســتم مدرســه؛ اگرچــه می تواننــد بــا نقــد و بررســی 

اطالعات تماس:ســاختارهای کان آمــوزش و مدرســه نیــز در آینــده بــر آن هــا تاثیــر بگذارنــد. 
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