تمرین کار گروهی مجازی
فاطمه بدری

مناسب برای پایههای اول ،دوم و سوم ابتدایی

در حوزههای درسی مختلف

تقویــت مهــارت کار گروهــی مهارتــی اســت کــه در فضــای مجــازی کمتــر میشــود بــه آن پرداخــت ،امــا همــه مــا میدانیــم نقــش مهمــی

در رونــد آموزش کــودکان در مدرســه دارد.

بــا توجــه بــه مجازیشــدن آمــوزش ،جــای کار گروهــی در فعالیتهایمــان بســیار خالــی بــود .مــا ،در همفکــری بــا گــروه مربیــان،
تصمیــم گرفتیــم بــه فعالیتهــای گروهــی بیشــتر بهــا دهیــم و روی آن تمرکــز بیشــتری داشــته باشــیم تــا کــودکان کالس اولیمــان

مهــارت کارکــردن در گــروه را بیشــتر فــرا گیرنــد.

یکــی از بســترهای مناســب بــرای گروهبنــدی بچههــا و انجــام کار گروهــی ،اتاقهــای زیرمجموعــه در برخــی پلتفرمهــای کالسهــای
مجــازی اســت.

در مرحلــ ه اول فعالیــت ،بــه بچههــا توضیــح دادم کــه قــرار اســت در گروههــای کوچــک چهارنفــره وارد اتــاق مجــازی بشــوند .هــر

گــروه قــرار اســت فقــط بــا اســتفاده از اشــکال هندســی ،یــک نقاشــی مشــترک روی تختــه بکشــد .بنابرایــن بایــد همفکــری کننــد کــه
چــه چیــزی بکشــند و ســپس هریــک بخشــی از ایــده را روی تختــه اجــرا کنــد .زمــان ایــن فعالیــت را  10دقیقــه در نظــر گرفتــم.

بچههــا را بــه اتاقهــای زیرمجموعــه فرســتادم و خــودم هــم تکتــک بــه هــر گــروه ســر مـیزدم و بــا اعضــای گــروه گفتوگــو میکــردم

یــا شــنونده گفتوگوهایشــان بــا یکدیگــر بــودم .در گروههــا هرجومرجــی بــه پــا بــود و میشــد گفــت تقریبــا در هیــچ گروهــی

فعالیــت بــه خوبــی پیــش نرفــت و فقــط تختــه هــر گــروه خطخطــی شــد.

وقتی بچهها به کالس اصلی برگشتند ،از هر نفر پرسیدم از همکاریتان در گروه راضی بودید؟
هر کودک از حس و حالش گفت و از اینکه چرا ناراضی بود.

مشــکالتی کــه بچههــا میگفتنــد را روی تختــه کالس بــا رنگهــای مختلــف مینوشــتم .بــرای بچههــا خیلــی مهــم بــود حتمــا

مشکلشــان از ســوی مــن نوشــته شــود .مشــکالتی همچــون:
•بچهها با هم همفکری نمیکردند.

•هیچکــس بــا هیچکــس حــرف نمـیزد و بــه ســوال هــم جــواب
نمیدادنــد.

•وقت کم بود و نشد ایدهای اجرایی شود.

•بچهها نقاشی هم را خطخطی میکردند.

•بچههــا نقــش مدیــر گــروه را مــدام از هــم میگرفتنــد و

دسترســی بــه تختــه را بــرای باقــی اعضــای گــروه میبســتند و

. ...

جلســه بعــد ،بــاز هــم اجــرای همیــن فعالیــت را در پیــش گرفتــم .ایــن بــار تصویــری مشــکالت کار گروهــی در اتاقهــا (کــه جلســه

پیــش گفتــه بودنــد و مــن نوشــته بــودم) را روی تختــه کالس نمایــش دادم .ســپس آن مشــکالت را بــا هــم مــرور کردیــم و بچههــا در
گروههــای چهارنفــره بــه مــدت  10دقیقــه وارد اتاقهــای زیرمجموعــه شــدند.
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ایــن بــار فضــا آرامتــر بــود و بــا هــم مشــورت و همفکــری میکردنــد .پــس از پایــان مــدت زمــان کار گروهــی ،وقتــی بــه کالس

اصلــی بازگشــتند گفتوگــو را بــا ایــن پرســش آغــاز کــردم .چــه احساســی داریــد؟

هرکــس احساســش را میگفــت .اکثــرا احســاس شــادی یــا خوشــحالی داشــتند و چهــار ،پنــج نفــری هــم همزمــان احســاس شــادی

و خشــم یــا خشــم و ناراحتــی داشــتند.

وقتــی همــه بچههــا فقــط احساسشــان را گفتنــد ،مــن آنهــا را روی تختــه نوشــتم .ســپس از هرکــس پرســیدم «فکــر میکنــی چــه کاری
بایــد انجــام دهیــم تا ایــن احســاس را نداشــته باشــی؟»

ایــن بــار پیشــنهادهای بچههــا را در قالــب جملههــای مثبــت روی تختــه بــا رنگهــای
مختلــف نوشــتم:

•زمان کافی داشته باشیم.

•احساسهای خود را به همگروهیهایمان بگوییم.
•همه اعضای گروه به قوانین پایبند باشند.

•به کار هم (نقاشی روی تخته) احترام بگذاریم و کار هم را از بین نبریم.
•دسترسی به تخته را از یکدیگر نگیریم.

در حــال حاضــر ایــن پیشــنهادها را بــه صــورت پوســتری درســت کــردهام .مــن بــه دلیــل

محدودیــت زمانــی کــه داشــتم ،خــودم ایــن پوســتر را طراحــی کــردم امــا پیشــنهاد
میکنــم مربــی زمانــی را بــه طراحــی پوســتر از ســوی خــود کــودکان اختصــاص دهــد.
زمانــی کــه کــودکان خــود فعالیتــی را طراحــی یــا قانونــی را وضــع میکننــد ،توجهشــان

بــه محتــوای آن بســیار بیشــتر از زمانــی اســت کــه مربــی آن را بهتنهایــی انجــام میدهــد
و نتیجــه کار را در اختیــار ایشــان میگــذارد .هــر بــار پیــش از آغــاز کار گروهــی و رفتــن بــه

اتاقهــای زیرمجموعــه ،ایــن مــوارد را بــا هــم مــرور میکنیــم .چالشهــای بچههــا بــه

حداقــل رســیده اســت .یکــی از نمونههــای صلحآمیــز کار گروهــی مربــوط بــه چنــد روز پیــش اســت وقتــی بچههــا بایــد در گروههــای

کوچــک خــود وارد اتاقهــای زیرمجموعــه میشــدند و دربــاره مراحــل درســت کــردن ســاالد گلکلــم و انــار گفتوگــو میکردنــد،

ســپس مراحــل را بــه نوبــت نقاشــی میکردنــد.

این بار از پیش ،در هر گروه یک نفر را مدیر کردم و تاکید کردم دیگران دسترسی به تخته و نقش مدیریت را از او نگیرند.

بــه هــر گــروه ســر م ـیزدم .بچههــا ابتــدا بــا هــم گفتوگــو و بحــث میکردنــد کــه اول گلکلــم خردشــده را بریزنــد یــا انــار یــا ســس.

پــس از اینکــه بــه توافــق رســیدند ،مدیــر گــروه دسترســی بــه تختــه را بــرای همــه بــاز کــرد و هــر یــک از اعضــا ،یکــی از مراحــل
درســتکردن ســاالد گلکلــم را نقاشــی کــرد.

مــن از تختــه هــر گــروه عکســی انداختــم .وقتــی بچههــا بــه گــروه بازگشــتند ،تصویــر کار گروهــی هــر گــروه را بــه نمایــش میگذاشــتم

و یکــی از اعضــا بــه نمایندگــی از دیگــران ،کار گــروه خــود را توضیــح مـیداد.

این بار که از حس و حالشان پرسیدم ،همه احساس خوبی داشتند.

پــس از ایــن تجربــه و تجربههــای بعــدی ،اگرچــه مشــکالت کار گروهــی ماهنــوز هــم گاهــی در جنبههــای مختلــف نمایــان میشــود،
امــا نســبت بــه آغــاز ســال تحصیلــی بــه حداقــل رســیده اســت و هــر بــار هــم بهتــر میشــود.
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