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ب��ا فراخ��وان مدرس��ه مبن��ي بر ارائ��ة تكالي��ف عيد به 
دانش آموزان، به فكر افتادم از طرح كالس   معكوس براي 
جبران عقب ماندگي درس ها اس��تفاده كنم. مراحل انجام 

كار به شرح زير بود:
ال�ف-  در ي��ك نام��ه از بچه ها خواس��تم در طول عيد 
درس ه��اي 13 و14 كت��اب درس��ي را مطالع��ه كنند و 

فعاليت هاي مرتبط با درس  ها را انجام دهند. 
- كار مطالعه و انجام فعاليت ها را به قسمت هاي كوچك 
تقسيم و انتظار خود را به صورت روشن بيان كردم. بچه ها 

نيز در پايان هر فعاليت به خودارزيابي مي پرداختند. 
- به عنوان منبع اضافه، قباًل مجموعة تفس��ير و همچنين 
كت��اب راهنماي معل��م درس دين و زندگ��ي را از طريق 

وبالگ كالس ديني در اختيار بچه ها قرار دادم. 

ب- طرح درس و جدول برنامة سال بعد و فعاليت هايي را 
كه بعد از عيد در كالس اتفاق مي افتادند، از طريق تختة 

كالسي و وبالگ درس، در اختيار بچه ها قرار دادم.

ج-در اولين جلس��ة بعد از عيد، برگه ه��اي خودارزيابي 
دانش آموزان جمع آوري شد. ضمناً دانش آموزان در قالب 
گروه هاي چهارنفري پاسخ هاي خود را در درس ها مقايسه 
كردن��د. بعد از اين كار، هر گروه موظف ش��د نموداري از 
خالصه درس خوانده شده )درس 13( ارائه دهد )اين كار 
در دومين جلسة بعد از عيد نيز در مورد درس 14 انجام 
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1 در بازة زماني امتحانات نوبت اول و تعطيلي كالس هاي 
درس، فرصتي دست داد تا در دورة آموزشي كالس  معكوس 
ش��ركت كنم. در كالس معكوس، دانش آموز با استفاده از 
منابعي همچون كتاب درسي، فايل هاي تصويري و مجازي 
كه در اختيارش قرار مي گيرد، قبل از ارائة درس در كالس، 
خود به مطالعة درس مي پردازد و پس از آن، با حضور در 
كالس درس، در قالب تمرين يا ارائه، به جمع بندي و رفع 
اشكال درس اقدام مي كند؛ ضمن اينكه معلم فرصت دارد 
در اين بازه به ارزش��يابي دانش آموزان از طريق مشاهده و 
رفع اش��كال بچه ها بپردازد. از فايده هاي مفصل اين روال 
مي توان به فعال س��ازي بچه ها در كالس درس، ارزشيابي 
از طريق مش��اهده، هدفمند س��ازي فعاليت دانش  آموزان 
در خانه و توجه به س��رعت هاي متف��اوت يادگيري آن ها 
در موضوعات گوناگون اش��اره كرد. اما فراتر از همة اين ها 
مي توان به موضوع صرفه جويي در وقت اشاره كرد. چرا كه 
بچه ها قبل از شروع درس، آن را فرا گرفته اند و در كالس 

فقط براي رفع اشكال اقدام مي شود. 

2 اواس��ط ماه اس��فند، تقويم فصل بهار را مطالعه كردم. 
كالس هاي من روزهاي شنبه تشكيل مي شدند و در ماه 
ارديبهشت، دو روز شنبه تعطيلي داشتيم. ضمن اينكه به 
همين ترتيب هم، به دليل تداخل برنامه ها، چندين ساعت 
از كالس م��ن گرفته ش��ده بود و از برنام��ه و طرح درس 

خودم عقب بودم. 

دستاورد كالس معكوس



)ويژه نامه پنجم و نهم(  ضميمه ماه نامه آموزشی، اطالع رسانی|  13

گرفت(. 
- همچني��ن، در پايان اين جلس��ات از بچه ها خواس��تم 
س��ؤاالت و مس��ائل مورد بحث خود در مورد موضوعات 
حج��اب و امر به معروف و نه��ي از منكر را كه موضوعات 
درس هاي 13 و 14 بودند مطرح كنند. اين س��ؤاالت نيز 

جمع آوري شدند. 

د- در جلسة بعد، يك ربع به دانش آموزان فرصت مطالعه 
دادم. سپس، آن ها به سؤال هاي آزمون طراحي شده از اين 
دو درس پاسخ  دادند. بعد از پايان آزمون، ابتدا پاسخ هاي 
س��ؤال هاي آزمون در اختيار بچه ها ق��رار گرفت و بعد از 
آن نمودار مطالعاتي دانش آموزان كالس��ي ديگر بر ديوار 
كالس نصب شد. وظيفة دانش آموزان اين بود كه از ميان 
9 خالصه  و نمودار يكي را انتخاب كنند، نصب كنند، دليل 
انتخاب خود را روي برگه اي رنگي بنويس��ند و آن برگه را 
به نشانة موافقت روي خالصه ها نصب كنند )در پايان اين 
مرحله، با مرور سريع يادداشت هاي بچه ها، چند نفر مأمور 
ش��دند نقاط قوت خالصه هايي را كه كمتر برگة موافقت 
قرار گرفته بودند، روي برگه هاي رنگي بنويس��ند و روي 
آن ها بچسبانند(. اين يادداشت ها در اختيار گروه نويسندة 

خالصه ها قرار گرفتند. 

ه� -ح��اال نوبت بح��ث و گفت و گو بود. پن��ج نفر از هر 
كالس مأمور ش��دند در مورد س��ؤال هاي مطرح شده در 

مورد موضوعات درس )ام��ر به معروف و حجاب( مطالعه 
كنند. يك جلسة درس به بحث و گفت و گو در اين زمينه 

اختصاص يافت.

نكتة پاياني
اگر قرار ب��ود به صورت عادي به اي��ن دو درس بپردازيم، 
حداقل به هش��ت جلس��ة 60  دقيقه اي نياز داشتيم. در 
حالي ك��ه به اين ترتيب، اين دو درس با پنج جلس��ة 60 

دقيقه اي به خوبي جمع بندي شد. 

از نمونه  کارهاي کالسي 
دانش آموزان
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 از نمونه کارهاي کالسي دانش آموزان


