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هنر معلم
 در كالس معكوس

 اشاره
جاناتان برگمن معلمی است که در گذشته کالس معلم محور را 
دوست داشت اما زمانی که ديد چگونه دانش آموزانش با معکوس 
کردن آموزش درگير فرايند يادگيری شده اند، آن روش را رها کرد.

يادگيری معکوس به او امــکان داد تا دانش آموزانش را بهتر 
بشناسد و دليل معلم شدنش را به ياد آورد. او يکی از پيش گامان 
جنبش يادگيری معکوس اســت و حاال عالقة وافرش به کالس 
يادگيرنده ـ محور را با ســاير معلمان در سرتاســر جهان به 
اشتراک می گذارد. برگمن اکنون سرپرست آموزش مرکز تحول 
در يادگيری اســت. او در سال ۲۰۰۲ جايزة کانديداي ممتاز در 
تدريس رياضی و علوم را دريافت کرد و نامزد مرحلة نيمه نهايی 
معلم برتر ايالت کلرادو در سال ۲۰۱۰ بود. جاناتان برگمن عضو 
هيئت مشورتی مؤسسه آموزشــی ِتد و مجری برنامة راديويی 
ضلع معکوس است که در آن، تجربه های معلمان مجری يادگيری 

معکوس روايت می شود.
آن چه كه در ذيل آمده اســت گفت وگوي خانم مريم 
فرحمند با جاناتان برگمن اســت كه از طريق پســت 

الكترونيكي (ايميل) انجام شده است.

é آيا شما يادگيری معکوس را روشی جداگانه در نظر 
می گيريد يا آن را ابزاری می دانيد که بايد با شيوه های 

ديگر ترکيب شود تا مؤثر باشد؟
è من بــر اين باورم که يادگيری معکــوس، يک طرز فکر و 
ذهنيت اســت. يادگيری معکوس سؤالی ساده مي کند: بهترين 
حالت استفاده از زمان چهره به چهره در کالس چيست؟ زمانی 

که معلمان يادگيری معکوس را می پذيرند، آموزش مســتقيم 
را از فضای گروهی به فضای فردی (بر روی دســتگاه) می برند. 
اين کار زمان بيشتری در کالس برای تعامل بيشتر، حل مسئلة 
بيشتر و فعاليت هايی که سطوح باالی تفکر را در بر می گيرند، 
فراهــم می کند. معلمان همچنين می توانندبا توجه به موقعيت 
و  فرصتی که دارند از ابزار يادگيری معکوس استفاده کنند. هر 
چند که من برای يادگيری معکوس که از آن به صورت کلی نگر 

استفاده می شود، ارزش زيادی قائلم.

é نقاط قوت و ضعف اســتفاده از شــيوة يادگيری 
معکوس در آموزش چيست؟

è نقاط قوت را مي توان اين گونه بر شمرد:
- فردی کردن يادگيري هر دانش آموز؛
- تعامل بيشتر بين دانش آموز و معلم؛

- فرصت بيشتر معلم برای کمک به دانش آموزانی که به تالش 
بيشتر نيازمندند؛

- مجال بيشتر برای معلم تا دانش آموزان مستعد را به چالش 
بکشد.

è چالش های پيش رو اين ها هستند:
- تعليــم معلمان کــه چگونه کالس/ يادگيــری را به خوبی 

معکوس کنند؛
- فراهــم آوردن زمان برای معلمان کــه کالس/ يادگيری را 

به طور مؤثر معکوس کنند؛
- در صورتی که معکوس شــدن درست صورت نگيرد، تعامل 

بين دانش آموزان و معلم کاهش می يابد؛
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- فراهم کــردن امکان دسترســی بــرای دانش آموزانی که 
دسترسی محدودی به فناوری دارند.

é اگر دانش آموزان فيلم ها را قبل از شــروع کالس 
نبينند، چه می شود؟ شما چه می کنيد؟

è ما دانش آموزانی داشته ايم که فيلم ها را تماشا نکرده بودند و 
هم زمان که هم کالسي هايشان در کالس با ما کار می کردند، در 
اتاقی بر روی دستگاهی فيلم ها را نگاه می کردند. اين دانش آموزان 
کار کالس را به خانه می بردند و برای کمک گرفتن، به ما دسترسی 
نداشتند. بيشتر آنان به سرعت متوجه شدند که برای خودشان 
راحت تر و بهتر است که تکاليف خانه را انجام دهند. اين مسئله 
به اندازه ای که خيلی ها فکر می کنند، بزرگ نيست. من اين الگو 

را در سرتاسر جهان ديده ام و مشکل چندان قابل توجه نيست.

é برنامة شــما برای دانش آموزانی کــه به اينترنت 
دسترسی ندارند، چيست؟

è در ســال ۲۰۰۷، ســي درصد از دانش آموزان ما به اينترنت 
دسترســی نداشتند. ما محتوا را روي دی وی دی قرار می داديم 
و دانش آموزان آن ها را با استفاده از تلويزيون مشاهده می کردند. 
بعضی هــا آی پاد بــه کالس می آوردند و ما برای اين دســته از 
دانش آموزان، فيلم ها را روی دستگاه هايشان بارگذاری می کرديم. 
از آنجا که فقيرترين مدرسه ها هم در حال معکوس کردن آموزش 
هســتند، ثابت شده است که دسترســی افراد به فيلم ها مسئله 
مهمي نيست. معلم ها خالقيتی دارند که راه های دسترسی را برای 

دانش آموزانشان پيدا می کنند.

é معلمان بايد چه مهارت هايی داشته باشند تا بتوانند 
يادگيری معکوس را در کالس خود اجرا کنند؟

è معلمان بايد درباره زمان کالس دوباره فکر کنند. سپس به 
آموزش کافی دربارة نحوة اجرای خوب اين مدل نياز دارند و در 
آخر، برای ســاختن اين مدل به بعضی مهارت های فناورانه نيز 
نياز است. اما نکتة مهم کليدی اين است که متوجه شويم نقش 
محوری معلم فقط اطالعات دادن به دانش آموزان نيســت بلکه 
تســهيلگری است. همچنين معلمان در کالس معکوس نسبت 
به مدل سنتی، بايد بيشــتر بر محتوا مسلط باشند. در کالس 
سنتی معلم می تواند به نوشته ای بچسبد اما در کالس معکوس 

بايــد زيرکانه عمل کند؛ در يک زمان بايد به 
دانش آموزانی که به کمک بيشتری نياز دارند 
برسد و در همان زمان، در کالس حرکت کند 
و به دانش آموز سطح باالی کالس کمک کند. 
ذهن معلمــان کالس معکوس بايد بتواند در 
لحظه تغيير جهت دهــد و اين کار می تواند 
بــرای معلمانی که با درس هــا و موضوعات 

خاصی تازه آشنا شده اند، سخت باشد.

é آيا برای اســتفاده از يادگيری معکوس محدوديت 
سنی وجود دارد؟

è ما بــه تازگی کتاب معکوس کردن کالس ها در دبســتان 
را تمام کرده ايم و من با دانشــگاه ها و شــرکت ها برای آموزش 
بزرگساالن هم کار می کنم. بنابراين، يادگيری معکوس در تمام 
سطوح تأثيرگذار است. اين روش در مقطع دبستان با دانشگاه 
متفاوت به نظر می رســد اما اصول آن در تمامی سطوح به طور 

يکسان اعمال می شود.

é به نظر شما، در يادگيری معکوس معلم چه نقشی در 
کالس و بين دانش آموزان دارد؟

è در يادگيري معكوس، کار معلم فقط اطالعات دادن نيســت 
بلکه تسهيل يادگيری است. برای بسياری از معلمان اين تغييری 
بزرگ است و نقش معلمان بايد در يادگيری معکوس تغيير کند.

é در اوايل اجرای يادگيری معکوس، با چه چالش هايی 
رو به رو بوديد و چگونه با آن ها کنار آمديد؟

è زمانــی که يادگيری معکوس را آغاز کرديم. نمی دانســتيم 
چه می کنيم. اشــتباهات زيادی کرديــم، و از آن ها ياد گرفتيم. 
فيلم هايمان بســيار طوالنی بودند. ما روشــی که براســاس آن 
دانش آموزان مسئول مشــاهدة فيلم ها و پاسخ گو در اين زمينه 
باشند، نداشتيم و واقعًا آنچه را در کالس اتفاق می افتاد، دگرگون 
نکرده بوديم. طی ســال اول، مرتبًا چيزهايی را که به بهبود اين 

شيوه کمک می کرد، تغيير می داديم.

در صورتی که 
معکوس شدن 
درست صورت 

نگيرد، تعامل بين 
دانش آموزان و 

معلم کاهش می يابد
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é در کتابتان «کالس خود را معکوس کنيد» به ســه 
عامل محتوا، ارتباط و کنجکاوی اشاره 
کرده ايد. به نظر شــما چه روش هايی را 
می توان به کار گرفت تا اين ســه عامل 

مؤثرتر باشند؟
بايد بين اين سه عامل تعادلی برقرار باشد و 
اينجاست که معلمی بيشتر هنر است تا علم. 
من يادگيری معکوس را راهــی برای تعادل 

واقعی اين سه عامل می دانم.

é ايده يادگيری معکوس را شما و ارون 
ســمز ابداع کرده ايد. آيا کسی در اين 

زمينه الهام بخش شما بود؟
ما ســال ۲۰۰۷ بــه اين ايده رســيديم اما 
بعد از آن متوجه شــديم که چندين مربی و 
معلم قبل از ما هم ايدة همســانی داشته اند. 
بنابراين، دوست داريم خود را به جای مبدع، 

از پيش گامان اين شيوه بناميم.

é آيا می توانيد برخی از تجارب خود را 
دربارة بهبود ارزيابی عملکرد معلمان در 

يادگيری معکوس بيان کنيد؟
يادگيری معکوس از بســياری جهات نظام 
ارزيابــی معلمان را تغييــر می دهد. معلمان 
ديگــر به خاطر اينكه چگونــه اطالعات را به 
دانش آموزانشان منتقل می کنند و يا چگونه دانش آموزانشان را 
ســاکت نگه می دارند، قضاوت نمی شوند بلکه بيشتر با توجه به 
نحوة عملکرد دانش آموزان خود و چگونگی درگير شدن با محتوا 
مورد قضاوت قرار می گيرند. بنابراين، مديران مجبور به تغيير و 

تنظيم جدول های ارزيابی شان هستند.

é شــما تجربه ای غنی از معلمی داريد و نامزد جايزة 
کانديــد ممتاز در تدريس رياضــی و علوم را دريافت 

کرده ايد. توصية شما به معلمان تازه کار چيست؟

رابطــه، کليد انگيــزه دادن به دانش آموزان بی انگيزه اســت. 
دانش آمــوزان خود را بشناســيد. در اين صورت، جايگاهی پيدا 
می کنيد که بتوانيد در زندگی شــان نقش داشــته باشيد. اين 
لينک را که به تازگی در آن دربارة اين موضوع نوشته ام، بخوانيد: 

 http//: jonbergmann,com

é آيا توصيه هايی برای اســتفادة بهتر از رسانه های 
آموزشی و منابع يادگيری داريد؟

من فهرســتی از نکات مربوط به ساختن فيلم های آموزشی 
دارم که به معلمان در ساختن پيش درامدی بر يادگيری کمک 

می کند. نکاتی مثل:
- فيلم ها را کوتاه بسازيد؛

- صدای خود را در طول فيلم سرزنده و انگيزه بخش نگه داريد؛
- برای تعامل بيشتر، با همکار ديگری فيلم تهيه کنيد؛

- شوخی و طنز به فيلم ها اضافه کنيد؛
- صدا مهم است. پس از ابزار با کيفيتی استفاده کنيد؛

- وقت دانش آموزان را بــا موضوعات و بحث های بی فايده به 
هدر ندهيد؛

- اگــر از نرم افزارهای ارائة محتوا مثل پاورپوينت  اســتفاده 
می کنيد، بيشتر عکس بگذاريد تا متن؛

- حاشيه نويســی کنيد و روی صفحه ـ با توجه به نرم افزار ـ 
بنويسيد؛

- دانش آموزان ترجيح می دهند چهره شــما را ببينند. بعضی 
از نرم افزارها امکان اســتفاده از ويژگی چهره به چهره عکس را 

می دهند؛
- در فيلم های خود آزمون های تعاملی قرار دهيد.

é شما از مدرسه های زيادی بازديد کرده ايد؛ آن ها را 
چگونه ارزيابی می کنيــد و کدام يک برايتان جذاب تر 

بوده است؟
من از اينکــه کالس های معکوس در سرتاســر جهان به طور 
چشــمگيری به يکديگر شبيه اند، شگفت زده شده ام. هم اکنون 
من در اسپانيا هستم و از اولين مدرسة معکوس در اسپانيا بازديد 
کرده ام. کالس هايشان شبيه همان کالس هايی است که من در 
آمريکا، استراليا، چين، کره و تايوان ديده ام. کالس ها مکان فعالی 
برای يادگيری اســت؛ جايی که دانش آموزان کار گروهی انجام 
می دهند و در پی پيدا کردن موضوعات و انجام دادن فعاليت هايی 
هستند که به وسيلة فيلم های ويژه کالس معکوس ياد گرفته اند.

é و حرف آخر... ؟
از اينکــه يادگيــری معکوس توانسته اســت به بســياری از 
دانش آموزان و معلمان در سرتاسر جهان کمک کند خشنودم. 
برای من عميقًا لذت بخش اســت که اين ايدة ســاده تأثيری 

چشمگير بر آموزش در سرتاسر جهان دارد.

معلم ... اما در 
کالس معکوس بايد 
زيرکانه عمل کند؛ 
در يک زمان بايد 
به دانش آموزانی 
که به کمک 
بيشتری نياز دارند 
برسد و در همان 
زمان، بچرخد و به 
دانش آموز سطح 
باالی کالس کمک 
کند. ذهن معلمان 
کالس معکوس بايد 
بتواند در لحظه 
تغيير جهت دهد 
و اين کار می تواند 
برای معلمانی 
که با درس ها و 
موضوعات خاصی 
تازه آشنا شده اند، 
سخت باشد
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