
فرزانه نوراللهی 
دبیر فیزیک و برگزار کنندة کارگاه های ضمن خدمت

خاّلقیت در شیوة برگزاری

ضمنخدمت
بهسبکیديگر

معلمی را از سال 1377 با عالقه و پشتکار فراوان آغاز کردم. 
از همان روزهای اول سعی می کردم برای هر کالسی که می روم، 
وقت و انرژی بگذارم. دبیران با ســابقه در دفتر مدرسه با دیدن 
پلی کپی های تایپ و پرینت شده )آن هم برای درس هایی مثل 
حســابان، ریاضی و فیزیک( به جای پلی کپی های دست نویس 
استنسیل شده، با لحن خاصی می گفتند:»تازه  کاری؟ به خاطر 
همین ذوق داری! حاال صبرکن دو ســه سال بگذرد؛ دیگر این 

کارها یادت می رود.«
امــا هر روز که از ایام خوش معلمی ام می گذشــت، جویایی 
و تالشــم برای به دســت آوردن روش های بهتر برای آموزش 
در کالس بیشــتر می شــد. تازه می فهمیدم که در این وادی 
باید دانش آموز و مهارت آموز باشم هیچ فرد یا سازمانی پیگیر 
آموزش من نیســت و اگر تالش نکنــم، نمی توانم به رویاهای 
کودکی ام، که تبدیل شدن به معلمی توانمند بود، جامة عمل 
بپوشانم. از هیچ فعالیت ساده ای در این زمینه دریغ نمی کردم. 
مطالعــة کتاب، اســتفاده از تجربة معلمان خــوب، نصیحت 
بزرگان در باب تربیت، گذراندن دوره های آموزشــی مختلفی 
در دانشگاه و مراکز آموزشــی دیگر و برقراری ارتباط با دفتر 
تألیف و مؤلفان کتاب های درسی! خالصه، پیش فرضم این بود 

که به اندازة تالش و کوششم در این زمینه، معلم خواهم شد. 
این بود که با حدود 50 ســاعت تدریس در هفته )کالس های 
آموزشی مدرسه، فوق برنامه بعد از ساعت آموزشی و تدریس 
خصوصی( روزهای هفته را پر می کردم. برای همین، تقریبًا در 
همة درس های ریاضی و فیزیک رشــته های ریاضی، تجربی و 
انسانی سابقة تدریس دارم؛ آن هم در مدارس مختلف دولتی، 
تیزهوشــان و غیرانتفاعی. ســال 86 هم زمان با سال جهانی 
فیزیک، بــا گروهی که در این زمینه درکشــورمان همکاری 
می کردنــد، به فعالیت های جدی در زمینــة آموزش معلمان 
پرداختیــم و قصة دوره های ضمن خدمت به ســبکی دیگر از 

همین جا آغاز شد.

 از کجا شروع کردیم؟ پیش فرض ما چه بود؟
همــة ما جوان ولی مصمم بودیم؛ مصمــم در زمینة آموزش 
معلمان، و این در شرایط آن روزها کمی غریب به نظر می رسید. 
باورمان این بود که با همان روشی که معلمی را یاد گرفته ایم و 
در کالس اجرا می کنیم، به اجرای این دوره ها بپردازیم. در کنار 
معلمان باشــیم نه در مقابل ایشان! هم کالم شویم نه سخنران 
متکلم الوحده! بســیار دقت می کردیم که واژه های آموزشی را 
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درســت و بجا انتخاب کنیم و به کار ببریم. مثاًل اگر می گفتیم 
روش فعال، در شــیوة آموزش و دانش افزایی معلمان هم از این 
شیوه استفاده می کردیم. اگر در کالس فعالیت  و آزمایش را بر 
جزوه گویی مقدم می دانستیم تا دانش آموزان از پس فعالیت ها، 
خود به مفهوم درسی برسند، در این دوره ها هم فرصت می دادیم 
تامعلمان به چالش کشیده شوند و با تعامل گروهی، مفاهیم را 

کشف کنند.
به همین خاطر بسیار کندوکاو می کردیم تا موضوعاتی را که 
برای معلمان فیزیک چالش برانگیز بود، شناســایی کنیم. برای 
اینکــه کالس مانند کالس دانش آموزی ارائه شــود و معلمان 
تالش واقعی داشته باشند، فعالیت دقیق و نو طراحی می کردیم 

و تمام وسایل را می خریدیم و تهیه می کردیم. 
به این ترتیب، معلمان خود را در جایگاه دانش آموزان کالس 
تصور می کردند و با همان حس و حال به انجام دادن فعالیت ها 

مشغول می شدند. 
در آن سال ها و با عنوان سال جهانی فیزیک، دوره های مختلفی 
با همین روش در شــهرهای کرج، رشت، زیباکنار، کرمان، یزد، 
خرم آباد و تهران برگزار کردیم و بازخوردی گرفتیم که برایمان 

بسیار جالب توجه بود.
نخست آنکه معلمان با دیدن قیافه های بسیار جوان به عنوان 
مدرس، ابتدا شوکه می شدند و تالش می کردند از سن واقعی ما 
آگاه شوند و بدانند که ما اصاًل معلمی می دانیم یا هنوز دانشجو 

هستیم!
در مرحلة بعد، وقتی متوجه می شدند که در کنارشان هستیم 
و ادعایی نداریم ولی تالش می کنیم یافته هایمان را با ایشان در 
میان بگذاریم، به ما اعتماد می کردند. در نتیجه، فضایی صمیمی 
و دلنشین به وجود می آمد که باعث هم افزایی مطلوبی در دوره 

می شد.

 ابتــکار عمــل و خالقیت در شــیوة برگزاری 
دوره های ضمن خدمت

ماهیــت هر دورة ضمن خدمت تعیین کنندة شــکل اجرایی 
آن اســت. الزم نیست همة دوره ها یک شکل و همسان برگزار 

شــود. قرار است معلم با گذراندن این دوره ها، 
انگیزه  و ایده های خوبی برای گذراندن کالس 
با کیفیت تر به دست آورد. بنابراین، به فراخور 
موقعیتی که در آن قرار داشتیم، موضوعی که 
برای دوره انتخاب شده بود، نوع درس و پایه ای 
که معلمان تدریس می کردند، مکان و شــیوة 
آموزش را انتخاب می کردیم که خود شــامل 

چند مدل است.
1. اجرا و همکاری گروهی بعد از ارائه دوره
برای نمونه، به منظور آشناسازی معلمان با 
موضوع آموزش پژوهش محور و توانمند کردن 
آنان در این زمینه، ابتدا دوره ای به این صورت 
برگزار می شــود و سپس از تعدادی از معلمان 
عالقه مند دعوت می شــود تا در کارســوقی 
دانش آموزی کــه پس از آن در روزهای آینده 
برگزار می شود، مشــارکت و همکاری داشته 

باشند تا نمونة عملی آن را هم ببینند.
2. ارائــه مدلی از کالس بــه دانش آموزان در حضور 

معلمان
بخشی از دوره به ارائة مدرسان به تعدادی از دانش آموزان در 
حضور معلمان شــرکت کننده در دوره اختصاص پیدا می کند. 
ایــن مدل، اجرایی بودن مطالبی را که در دوره ارائه می شــود، 

ماهیت هر دورة 
ضمن خدمت 

تعیین کنندة شکل 
اجرایی آن است. 
الزم نیست همة 

دوره ها یک شکل 
و همسان برگزار 
شود. قرار است 
معلم با گذراندن 

این دوره ها، انگیزه  
و ایده های خوبی 

برای گذراندن 
کالس با کیفیت تر 

به دست آورد

دورة 
دانش افزایی 
معلمان 
فیزیک 
شهرستان های 
استان تهرانـ  
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دورة دانش  افزایی 
معلمان 

دبیرستان های 
فرزانگان کرمان 

باموضوع آموزش 
پژوهش محورـ 
شهریور 1391

کارسوق 
دانش آموزی 
دانش آموزان 

فرزانگان کرمان 
ـ شهریور 
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باورپذیرتر می نماید. از طرفی، دانش آموزان با رفتارهای طبیعی 
خود، شــکل واقعی تری بــه اجرای نمونــه ای از کالس درس 

می دهند.
3. اردوی دورة ضمن خدمت

شکل دیگری که می توان برای برگزاری دوره 
در نظــر گرفت، یادگیری در فضاهای خارج از 
مدرســه و چارچوب کالسی است. همان طور 
که انتظار داریــم دانش آموزان بتوانند مطالب 
یادگرفته شــده را با بوم و دنیای اطراف خود 
پیونددهنــد، باید این فضا را برای معلمان هم 
به وجود آوریم. در یکی از این دوره ها به همت 
معلمان فیزیک استان کرمان، بخشی از دوره 
را در اردویی یک روزه در خارج از شهر برگزار 
کردیــم تا بتوانیم از طبیعــت برای فهم بهتر 

مطالب درسی استفاده کنیم.
4. فرصت ارائه

بنابــر تجربه هــای متعددی که به دســت 
آوردیــم، یکــی از ویژگی هــای مهــم دورة 
ضمن خدمت برای معلمان این است که تعداد 
شــرکت کنندگان باید به گونه ای باشد که بتوان آن را به صورت 
تعاملــی و کارگاه اجرا کرد. در ضمن، تمام معلمان باید به طور 
مســاوی و عادالنه  فرصت تبادل نظر و ارائة کالســی در حضور 

یکدیگر را داشته باشند تا شیوه های آن ها در بوتة نقد و بررسی 
قرار گیرد. به همین خاطر، بخشی از سناریو و برنامة کارگاه که 
از قبل تنظیم می شود، اختصاص دادن زمان کافی به این مسئله 

مهم است.
دیگــر اینکه از نظر برنامة زمان بندی، الزم اســت کالس ها با 
فاصله چیده شوند تا معلمان در وقت آزاد بین کالس ها فرصت 

تأمل و انجام دادن تکلیف های مربوط به دوره را داشته باشند.
5 . ارائة گروهی

یکی دیگر از شگردهای خاص به کار رفته در برگزاری دوره ها، 
اســتفاده از گروه مدرسان است. وقتی دو یا چند نفر به صورت 
مشترک و فعال در تولید محتوا و نوشتن سناریوی دوره مشارکت 
دارنــد و نیز با هم اجرا می کنند، دوره با قوت و کیفیت باالتری  
اجرا می گردد. به گفتة معلمان شرکت کننده در این دوره ها، با 
وجود حضور در فضایی ثابت به مدت سه ساعت یا بیشتر، نحوة 
اجرای دوره ها، مانع خســته شدن افراد شرکت کننده می شود؛ 

طوری که متوجه گذر زمان کارگاه نمی شوند.
 حفظ کیفیت تعاملی در برنامه های آموزشی

ســاختار و ســازمان دهی شــکلی و محتوایی این برنامه ها، 
در انتقال حس و تجربه های آموزشــی بســیار تأثیرگذار است. 
مشــابه  این دوره ها ممکن است برای مدیران و معاونان سطوح 

برگزاری دورة 
آموزش پژوهش 
محور برای معلمان 
دبیرستان دارالفنون 
شهریار به همراه اجرا 
برای دانش آموزان 
همان مدرسهـ  
شهریور 1394

محتوانویسی 
نقاشی و 

اجرای تئاتر 
توسط معلمان 

حوزة علمیه 
خواهران ـ  
دورة تربیت 

آموزگار 
هدیه های 
آسمانـ  
تابستان 
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اردوی دورة 
ضمن خدمت 
معلمان فیزیک 
استان کرمان در 
کلوتـ  اسفند 
1392

قرار نیست همواره 
تعداد محدودی 
از مدرسان 
ارائه دهندة 
دوره های ضمن 
خدمت باشند. 
باید این دوره ها 
به شکلی برگزار 
شوند که معلمان 
با انگیزه و رغبت 
فراوان در آن ها 
شرکت کنند

معلمان علوم مدارس سمپاد تهران
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باالتر آموزش وپرورش برگزار شــود. اگر قائل به این باشیم که 
روش تولید مفهوم توســط یادگیرنده می تواند در همة سطوح 
و دوره های تحصیلی هم افزایی ایجاد کند و باعث فهم مشترک 
اهالی آموزش وپرورش شود، آن وقت نگران فضا، شرایط و زمان 
ارائه نخواهیم بود و تنها دغدغة ما این نیست که سخنرانی های 

طوالنی تنها راه ارتباطی نمی باشد!

 نقطة عطف برگزاری دوره های ضمن خدمت
ســال ها از اجرای اولین دوره ها گذشت. دو سال پیش در یک 
دورة پرورش راهنمای گفت وگو شــرکت کردم و پس از گذراندن 
مراحل آن و اجرای پروژة پایان نامه، موفق به اخذ مدرک »راهنمای 
گفت وگو« شــدم. این دوره بستر مناسبی برای درک ارزشمندی 
روابط میان انسان ها فراهم می کند. پس بر آن شدم که ویژگی های 
خاص این گونه دوره ها را با دوره های ضمن خدمت تلفیق و سبک 

جدیدی برای دوره های ضمن خدمت بازآفرینی کنم.
قالب طراحی شده شامل ویژگی های زیر است:

1. فضاسازی خاص برای معلمان، تا در یک حلقه به صورت گرد 
بنشینند و فرصت برابر برای حضور فعال همة شرکت کنندگان 

وجود  داشته باشند؛
2. توجــه به نظر تک تک شــرکت کنندگان و اختصاص دادن 

زمانی خاص به صحبت  همگان با شرایط طرح 
شده؛

3. طراحــی فعالیت های متنوع آموزشــی، 
حرکتی و خــالق و اجرای آن به صورت فردی 
و گروهی، که باعث می شود عمق یادگیری و 

مشارکت افراد در این فرایند بیشتر شود.
4. اجرای گروه مدرسان باعث ایجاد تمرکز و 

ارتباط بیشتر با مخاطبان می شود.
5. در پایــان هر قســمت دوره، بــا دریافت 
بازنگری شــفاهی از همة شــرکت کنندگان و 
تأثیر دادن آن در بخش های بعدی، بر کیفیت 

و مطلوبیت دوره افزوده می شود.
باور ما این است که قرار نیست همواره تعداد 
محدودی از مدرســان ارائه دهنــدة دوره های 
ضمن خدمت باشند. باید این دوره ها به شکلی 
برگزار شــوند که معلمان بــا انگیزه و رغبت 
فراوان در آن ها شــرکت کنند. روح دوره باید 
باعث ارتقــای عزت نفس و خودباوری معلمان 
شــود تا با اهتمام و کوشش فراوان یافته های 
خود را در کالس  هایشــان جاری ســازند و با 
افزایش تجربه های جدید، خود بتوانند در این 

یادگیرندگی مستمر منشأ اثر باشند.

دوره  ضمن 
خدمت در 
بندرعباس

نمونه  ای دیگر 
از برگزاری 
دوره های 

تحولی ضمن 
خدمت در شهر 

تهران

 اجرای 
کارگاه 
تعاملی 
پژوهش به 
مناسبت 
روز پژوهش 
در معاونت 
آموزش 
متوسطه، 
ادارة کل 
آموزش  و 
پرورش ـ آذر 
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یکی از ویژگی های 
مهم دورة 

ضمن خدمت 
برای معلمان این 

است که تعداد 
شرکت کنندگان 

باید به گونه ای 
باشد که بتوان آن 

را به صورت تعاملی 
و کارگاه اجرا کرد. 
تمام معلمان باید 
به طور مساوی و 
عادالنه  فرصت 

تبادل نظر و ارائة 
کالسی در حضور 
یکدیگر را داشته 

باشند تا شیوه های 
آن ها در بوتة نقد و 

بررسی قرار گیرد
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