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جوایز مجازی در کالس، راهی برای ترغیب 
دانش آموزان به یادگیری

عارفه ولی زاده - معلم
به عنوان یک معلم می خواهم اولین نفری باشم که اعتراف می کنم کالس های مدرسه خیلی وقت ها بسیار کسل کننده و خواب آور 

بودند )با عرض پوزش از تمام معلمان عزیزم!( با این که دانش آموزی درس خوان و تشنه یادگیری بودم، ولی خیلی اوقات کالس ها 
آن قدر مالل آور می شدند که مغزم در برابر یادگیری مقاومت می کرد و ترجیح می داد رویاپردازی کند. بنابراین حاال که خودم معلم 

شده ام، همیشه تالشم بر این است که کالس هایم را تا جایی که می توانم هیجان انگیز برگزار کنم و دانش آموزانم را سرزنده نگاه 
دارم. براساس تجربه متوجه شده ام که یکی از بهترین روش ها برای متمرکز نگاه داشتن بچه ها، تحریک حس رقابت آن هاست. 

یکی از روش هایی که سعی می کنم در اکثر کالس هایم )فارغ از رده سنی دانش آموزها( پیاده کنم، یک سیستم امتیازدهی و دریافت 
جایزه است؛ بدین صورت که از ابتدای سال هر فعالیتی امتیازی به همراه دارد و انجام ندادن بعضی فعالیت ها یا زیر پا گذاشتن 

قوانین کالسی باعث سلب امتیاز می شود. برای مثال در کالس هر کس به سواالت من جواب دهد یا فعالیت ها را درست انجام 
دهد، به ازای هر سوال 50 امتیاز می گیرد. اگر دانش آموزی در کالس دیر حاضر شود یا تکالیفش را انجام ندهد و عذر موجهی 

نداشته باشد-بسته به اهمیت موضوع- قدری از امتیازش را از دست می دهد. عالوه بر این دائمًا بازی های آموزشی در کالسم انجام 
می دهم و از این طریق بچه ها می توانند امتیاز کسب کنند یا از دست بدهند.

در انتهای هر جلسه جدول امتیازها را برای دانش آموزان می فرستم و باالترین امتیاز را معرفی می کنم. در کنار امتیازات، فهرست 
)ِمنو( جوایزی که می توانند با امتیازاتشان بخرند را نیز ضمیمه می کنم. جوایز اکثرًا ارزش مادی ندارند و فقط بار معنوی و 

شادکننده دارند. برای مثال یکی از جوایزی که در کالس های من خیلی پرطرفدار است،یک قرار نهار مجازی با من هست! ارزش این 
جایزه 1000 امتیاز هست و کسی که این جایزه را می خرد، یک روز نهار را )به صورت مجازی( با من صرف می کند و با هم مثل 
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دو دوست گپ و گفت می کنیم. این جایزه خصوصًا برای احوال این روزهای ما که نمی توانیم شاگردان را از نزدیک ببینیم، بسیار 
خوب و برای هر دو طرف بسیار لذت بخش است. برخی از جوایزی که من در کالس هایم استفاده می کنم شامل این مواد است:

شاگرد می تواند برای یک هفته اسمش را تغییر دهد!
برای جلسه بعد یک تم انتخاب کند

با من یک بازی آنالین انجام دهد
برای یک هفته دستیار من باشد

یک جلسه خصوصی یک ساعته با من داشته باشد )برای رفع اشکال(
در امتحان یک سوال کوتاه پاسخ را به یک سوال چهارگزینه ای تبدیل کند.

تعیین قیمت هر امتیاز با خود معلم هست و اگر نیاز به ایده های دیگری برای جوایز دارید می توانید به این سایت ها سری بزنید:

https://www.weareteachers.com/virtual-rewards/
https://www.pbisrewards.com/blog/pbis-incentives-distance-learning/
https://thesassyappleteaching.com/-18online-learning-class-rewards/
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