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بوده اس�ت. اين در حالي اس��ت كه برنامه ريزان درسي 
و حتي خ��ود معلم��ان معتقدند حج��م آموختني هاي 
مورد نياز دانش آموزان بس��يار بيشتر از محتواي موجود 
در كتاب هاس��ت. آن ه��ا نمي گويند حجم كت��اب را كم 
كنيد، بلكه مي گويند زم��ان آموزش را زياد كنيد.  البته 
اين ممكن نيس��ت. در اين باره، راه حل برگزاري كالس 
معكوس يا كالس وارون1، حداقل به عنوان يك راه حل، 
ارزش بررسي دارد و شايد بتواند براي حل معضل حجم 
و محتواي آموزش��ي و تطابق با ساعت آموزشي مناسب 

باشد. 

تعريف كالس وارون 
در اي��ن كالس، جاي مدرس��ه و خانه عوض مي ش��ود. 
س��اعت درسي در كالس مدرسه زماني است براي اينكه 
يادگيري ه��اي طول هفته و خارج از كالس دانش آموزان 
را س��امان دهي��م. در كالس درس دانش آم��وزان را آگاه 
و آم��اده كنيم، تكالي��ف يادگيري را ب��ه آن ها بدهيم و 
منابع آموزش��ي را در اختيارش��ان قرار دهيم يا به آن ها 
معرفي كنيم. دانش آم��وزان در طول هفته فرصت دارند 
فعاليت هاي يادگيري خود را كامل و يافته هاي خود را در 
كالس ارائه كنند. ديگران را در آموخته هاي خود سهيم 
كنند، تكاليف جديد بگيرند و اين فرايند همچنان ادامه 

يابد.
 در كالس معك��وس يادگيرندگان اصل��ي دانش آموزان 
هستند و نقش معلم برنامه ريزي فكري و فراهم كردن مواد 
مورد نياز و راهنمايي دانش آموزان اس��ت. معلم براساس 
يك س��ناريوي يادگيري كه در آن پله هايي را پيش بيني 
كرده است، بچه ها را آگاه مي كند كه چه مراحلي را بايد 
بپيمايند. س��پس تكاليف و فعاليت هايي را كه آن ها بايد 
در كالس يا بيرون از كالس انجام دهند، برايشان تشريح 
مي كند. اگر الزم باشدكاري به صورت گروهي، يك نفره يا 
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از نظر آموزش��ي، فضاي جديدي بر كل دنيا حاكم شده 
اس��ت.  حجم زيادي اطالعات و آموختني وجود دارد كه 
بايد در نظام آموزشي به آن پرداخته شود، اما محدوديت ها 
نمي گذارند. كمبود زمان، نب��ود انگيزة يادگيري، به روز 
نبودن بخشي از محتواهاي آموزشي و مشكالت معلمان 
از جملة اين محدوديت ها هس��تند ك��ه با فضاي جديد 
آموزش و يادگيري س��ازگاري ندارن��د. بايد به دنبال راه 
حلي بود كه حداقل پاس��خگوي دو جنبه از مش��كالت 
نظام آموزشي باش��د. يعني محدوديت ها را رفع و انتظار 
ما را از نظام آموزش��ي برآورده كند. ما مي خواهيم نظام 
آموزشي بيش از آنكه اطالعاتي در اختيار افراد قرار دهد  
از آن ها انسان هايي توانمند در عرصة يادگيري بسازد. اين 
نوع تربيت بايد در تمام جنبه هاي نظام آموزش��ي نمايان 
ش��ود. بچه ها را در موقعيت هاي يادگيري قرار دهد آن ها 
را به يادگيرندگاني تبديل كند كه خودش��ان مي آموزند، 
نيازهاي يادگيري خود را برآورده مي س��ازند و اطالعات 

خود را به روز مي كنند. 
بايد به دنبال روش��ي باشيم كه پاسخگوي اين دو جنبه 
از مشكالت آموزشي باشد. يكي از پيشنهادها نگاه جديد 
به كالس آموزش��ي است؛ كالسي كه در آن، قاعدة بازي 
ياددهي - يادگيري تغيير مي كند؛ كالسي كه شايد بتواند 
در گام اول مشكل بس��ياري از معلمان را در زمينة زياد 
بودن حجم كتاب هاي درسي و كمبود زمان آموزش رفع 
كند. موضوع حجم زیاد کتاب هاي درس�ي همواره 
م�ورد اعتراض بس�یاري از اف�راد از جمله معلمان 
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بستري براي خود يادگيري
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دونفره انجام شود، گروه هاي يادگيرنده را تشكيل مي دهد 
و فعاليت ه��ا را بين آن ها تقس��يم مي كند. معيارهايي از 
ب��رون داد مورد انتظار به آن ه��ا مي دهد و انتظارات خود 
را از فعالي��ت دانش آموزان به آن ه��ا مي گويد. در كالس 
درس، بخشي از زمان كالس به بررسي تكاليف انجام شده 
اختص��اص مي يابد و در خ��ارج از كالس، دانش آموزان با 
استفاده از مواد آموزشي متنوعي كه معلم در اختيار آن ها 
قرار داده و مراحل يادگيري كه براي آن ها ترس��يم كرده 
است، به فعاليت هاي يادگيري مشغول مي شوند. در واقع 
آنچه خارج از كالس رخ مي دهد، ارتباطي اس��ت كه بين 
دانش آموزان و مواد آموزشي برقرار مي شود. فعاليت هايي 
كه بايد انجام شود، با توجه به توضيحات و راهنمايي هاي 
معلم و ارتباط هايي كه بين مواد آموزشي و دانش آموزان 
برقرار مي ش��ود، برون داد قابل ارائه اي براي جلسة بعدي 
كالس درس است. در كالس معكوس، نقش اصلي معلم 
طراحي آموزش��ي اس��ت، يعني طراحي يك س��ناريوي 
يادگيري كه پله اي براي رساندن دانش آموزان به هدفي از 
جنس شايستگي باشد. اين سناريو زماني موفق است كه 
چند مشخصه داشته باشد: اول اينكه هدفش دستيابي به 
سطوح باالي يادگيري باشد و بچه ها را در كف يادگيري 
نگ��ه ن��دارد. دوم اينكه تنها به دنبال جم��ع آوري و ارائة 
اطالعات نباش��د، بلكه با روش آزمايش و تفكر به دنبال 
تجزي��ه و تحليل و طبقه بندي اطالعات ب��رود و آن ها را 
ارزيابي كند. جمع آوري اطالعات در سطح بسيار پايين، 
بدون درك و فهم و پرينت و ارائة آن، متأس��فانه اتفاقي 
اس��ت كه امروزه در مدارس ما رخ مي ده��د و اين اصاًل 
مطلوب نيس��ت. مش��خصة ديگر س��ناريوي خوب اين 
اس��ت كه به نحوي يافته هاي يادگيري با زندگي روزمرة 
دانش آموزان مرتبط باشد. اين موضوع بسيار مهم است. 
نكتة بعدي اشراف دانش آموزان به فرايند يادگيري خود 
اس��ت. دانش آموزان بايد بتوانند مسير يادگيري خود را 

تحليل كنند و آموخته ها را در زندگي واقعي به كار گيرند. 
استفاده از منابع و مواد يادگيري متنوع، تشكيل گروه هاي 
يادگيرنده و برقراري ارتباط بين آن ها، از اين جمله است. 
در كالس معكوس از الف تا ي موضوع تدريس نمي شود، 
اما فرايندي طي مي شود كه از الف تا ي موضوع ياد گرفته 
مي ش��ود. اين ايدة اصلي كالس معكوس اس��ت. در اين 
روش آموزشي، نقش معلم بسیار کلیدي است، چون 
اوس��ت كه طراحي آموزشي را انجام مي دهد و براي اين 
طراحي فكر مي كند. معلم دقيقاً بايد بداند از كجا شروع 
كند؟ بايد بداند چه فعاليت هايي بهتر مي تواند دانش آموز 
را از نقطه اي به نقطة ديگر برس��اند و پيش دانس��ته ها را 
فراخوان��ي كند. معلم بايد پله هاي س��ناريو را به گونه اي 
طراحي كند كه نه آن قدر كوتاه باشند كه رشدي صورت 
نگيرد و نه آن قدر بلند كه امكان پيشروي وجود نداشته 
باش��د. اينجاست كه معلم ديگر تنها مجري نيست، بلكه 
يك طراح آموزشي است كه بايد چند نكته را مورد توجه 
قرار دهد: نخس��ت اينكه منابع و مواد آموزشي متعدد و 
متنوعي را شناس��ايي كند و در اختيار دانش آموزان قرار 
دهد تا تفاوت هاي ف��ردي آنان مورد توجه قرار گيرند. و 
دوم، س��طح دانش و اطالعات خ��ود را افزايش دهد و با 
س��طوح يادگيري آشنا ش��ود تا بتواند سناريوي دقيقي 

تنظيم و دانش آموزان را به درستي هدايت كند.

 ايده كالس معكوس به عنوان يك راه 
حل در بسياري از مواقع كارگشاست 
انعطاف پذيري بااليي دارد و هر معلم و 
مدرسه اي با توجه به امكانات خود مي تواند 
تاز آن بهره مند شود
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