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«چند تکلیفی» دانشآموزان در آموزش آنالین و حواسی که متمرکز نیست

آخرین رنگبندی کرونایی کشور اعالم شد

دشواریهای دانشآموزان در آموزش آنالین
گزارش ایسنا ،مژگان ناقل با بیان اینکه آموزش آنالین برای
بچهها حالت چند تکلیفی ایجاد کرده است ،اظهار کرد :در
شرایط فعلی آموزش آنالین ،معموال بچهها حالت چند تکلیفی
دارند چراکه همزمان با حضور در کالس آنالین در گوشی و
یا تبلت و لپتاپ خود ،گروههای مجازی دیگر در شبکههای
اجتماعی را نیز چک میکنند و از سوی دیگر حواس پرت کنهای
زیادی نظیر ورود و خروج اعضا خانواده به داخل اتاق ،صدای
تلویزیونی که در اتاق دیگر است و ...وجود دارد و در واقع
محیط آموزش آنها شکل رسمی کالس آماده یادگیری و بدون
“حواس پرتکنها” را ندارد و این باعث میشود بچهها نتوانند
بر روی تکلیف اصلی خود یعنی یادگیری متمرکز شوند.
این روانشناس معتقد است :انضباطی که در کالسهای
حضوری وجود داشت در کالسهای مجازی وجود ندارد و این
چندتکلیفی بودن دانشآموزان و در عین حال نبود تماسهای
چشمی و بازخوردی که معلم در کالسهای حضوری از
دانشآموزان میگرفت باعث میشود دانشآموزان نتوانند
درگیری الزم با درس را در کالسهای آنالین داشته باشند.
وی ادامه داد :در کالسهای حضوری ،زبان بدن معلم و
نوع نگاه کردن و در عین حال حضور سایر دانشآموزان باعث
میشد بچهها به اندازه کافی با دیدن تمرکز سایر دانشآموزان
و ایجاد تماس چشمی با معلم ،مشوق تحصیل و آموزش را
از محیط دریافت کنند؛ اما در کالسهای آنالین این مشوقها
وجود ندارد ،در نتیجه انگیزه برای یادگیری کاهش و بچهها این
کالسهای آنالین را جدی نمیگیرند.
نظمی که در کالسهای حضوری خواه نا خواه رعایت میشد
ناقل با اشاره به نظم القاء شده به دانش آموزان در کالسهای
حضوری ،یادآور شد :در آموزش حضوری بچهها از همان ابتدای
صبح منظم سر صف میایستند و وجود آداب صبحگاهی و
همخوانی کردن بچهها با یکدیگر نوعی نظم را به دانشآموزان
القاء میکند .همین نظم القاء شده باعث میشود دانشآموزان
با تمرکز بیشتری سر کالس بنشینند و در عین حال معلم با
ارتباط چشمی و بازخوردی که از دانش آموزان میگیرد متوجه
میشود کدام دانش آموز حواسش پرت شد ه است .اینگونه
دانش آموزان خواه ناخواه نظم را رعایت میکنند و این در حالی
است که در کالسهای آنالین هیچ کدام از این مشوقها وجود
ندارد.
مشکالت “تمرکز و توجه” حین آموزش در پسران بیشتر از
دختران است
به گفته این روانشناس ،اگرچه نمیتوان به طور  ۱۰۰درصد
بیان کرد که حواس پرتی در حین آموزش در دختران بیشتر
است یا پسران ،اما معموال مشکالت تمرکز و توجه در پسران
بیشتر از دختران است ،چراکه پسران تکانشیتر هستند و
نشستن پای یک تکلیف برای مدت طوالنی و داشتن انگیزه باال
برای انجام آن در پسرها کمتر است.
وی همچنین این را هم گفت که حواسپرتی دختران حین
آموزش معموال به صورت توجه به رفتارهای بزرگساالن یا
تماشای انیمیشن محبوب و یا بازیهای دخترانه بروز میکند
اما این امر در پسران بیشتر به صورت استفاده از اپلیکیشنهای
محبوب و یا وب گردی بروز میکند.
ناقل در ادامه به بیان راهکارهایی برای جلوگیری از حواس
پرتی دانشآموزان هنگام آموزش آنالین پرداخت و تصریح کرد:

یک روانشناس با اشاره به شروع سال تحصیلی جدید به صورت مجازی و تأکید بر این مطلب که با توجه به وجود «حواس
پرتکُنهای» فراوان در آموزش مجازی نمیتوان انتظار تمرکز کامل برای درس خواندن از دانشآموزان داشت ،به والدین
توصیه کرد که تا حد امکان چارچوب انضباطی کالسهای حضوری را در کالسهای آنالین رعایت کنند.

ناقل:توصیه
میکنم با وجود
گرفتن نمره کم
توسطبچهها
اما آزمون
دادن را به
بچ ههابسپارند
تامسئولیت
نمراتشان
را خودشان
بپذیرند
والدین نباید این انتظار را داشته باشند که دانش آموزان حتما
در کالسهای آنالین همانند کالسهای حضوری تمرکز کامل
داشته باشند چراکه کاستیهای آموزش آنالین باعث کاهش
تمرکز بچهها شده و نمیتوان از آنها انتظار نشستن طوالنی
مدت بر سر کالسهای آنالین را داشت ،چه بسا در کالسهای
حضوری زنگ تفریح بر سر موعد مقرری وجود داشت؛ اما در
کالس های آنالین بعضا حتی زنگ تفریح هم با نظم انجام
نمیشود.
حواسپرتکنها را به حداقل برسانید
این روانشناس افزود :محیطی که بچهها در آن قرار میگیرند
و در کالس آنالین حاضر میشوند باید حداقل حواسپرتکنها
را داشته باشد و تا جایی که امکان دارد باید حواس پرت کنهایی
نظیر صدای تلویزیون ،رفت و آمد و ...را محدود کرد .یکی
از مسائلی که حتی مانع تمرکز بزرگترها برای انجام امور
میشود همین تکنولوژیها و گوشیهای هوشمند است که ما
را از فعالیتهای متمرکز باز میدارد و بهتر است این موارد را
محدود کنیم .حتی بچهها میتوانند از هدفونها استفاده کنند
تا صداهای محیط کمتر مزاحم آموزش آنها شود.

انضباط کالسهای حضوری را به خانه آورید
ناقل با بیان اینکه والدین باید تا حد امکان چارچوب انضباطی
کالسهای حضوری را در کالسهای آنالین رعایت کنند،
خاطرنشان کرد :در کالسهای حضوری دانشآموزان معموال
ساعت شش صبح از خواب بیدار و ساعت هفت صبح سر کالس
بودند .حتما برای کالسهای آنالین هم دانشآموزان باید صبح
زود بیدار و صبحانه میل کنند و سپس با پوشیدن لباس مرتب
سر کالس حاضر شوند .دانشآموزان نباید سر کالس صبحانه
بخورند .رعایت این مسائل باعث میشود بچهها در چارچوب
رسمی و منظمی قرار گرفته و کالسهای آنالین را جدی بگیرند.
به گفته وی ،والدین میتوانند برای ترغیب دانشآموزان به
جدی گرفتن کالسهای آنالین و افزایش تمرکز آنها ،جداولی
طراحی کرده و روزی که فرزندشان با تمرکز باال پای صحبت
معلم نشسته است در آن جداول به او امتیاز دهند و اگر کم
کاری کرده است از امتیاز او کم کنند و در نهایت برای تشویق
میتوانند با توجه به میزان تمرکز او ،اجازه فعالیت بیشتر در
گروههای مجازی دوستانه و یا تماس تصویری با دوستان و بازی
با آنها را بدهند.

کاهش مناطق قرمز به  ۲۹شهرستان

والدین برای تقویت ارتباط بچهها با محیط بیرون
برنامهریزیکنند
این روانشناس در عین حال با اظهار نگرانی نسبت به کاهش
تعامالت اجتماعی دانشآموزان با همساالن خود در ایام پاندمی
کووید  ،۱۹تصریح کرد :والدین حتما ارتباط فرزند با دوستانش
را در اولویت بگذارند ،چراکه ایام پاندمی کووید  ۱۹ایام پر
ه از جمله کودکان و نوجوانان است و بچهها
استرسی برای هم 
نیز این تنشهای کووید  ۱۹را تجربه کردهاند و این تنشها به
آنها هم منتقل شده است .از سوی دیگر در این ایام مدارس
هم حضوری نبوده و کودکان و نوجوانان ارتباطی با دنیای
بیرون نداشتهاند .والدین برای تقویت ارتباط فرزندانشان با
محیط بیرون باید برنامهریزی کنند تا ولو با یک تماس تصویری
بچهها با دوستانشان ارتباط بگیرند .این ارتباطها و تماسهای
تصویری خیلی کمک میکند تا اضطراب بچهها کمتر شده و از
سوی دیگر تعامل با دوستان مشوق خوبی برای افزایش اشتیاق
دانشآموزان به درس خواندن است.
وی معتقد است که به دلیل دوری دانشآموزان از محیط
مدرسه ،میتوان خوشبین بود که آنها انگیزه باالیی برای تجربه
حضور در مدارس را داشته باشند و این فاصله گرفتن از مدرسه
با شروع کالسهای حضوری میتواند یک انگیزه باالیی برای
نشستن سر کالس درس ایجاد کند.
این روانشناس در بخش دیگر سخنان خود به عدم یادگیری
عمیق دانشآموزان در کالسهای آنالین نیز اشاره کرد و با بیان
اینکه بعضا پاسخگویی آزمونها و حل تکالیف در آموزش مجازی
بر عهده والدین بوده است ،تصریح کرد :در این آموزش اکثر
بچه ها یادگیری عمیق و درستی را تجربه نکردند و از سوی دیگر
اکثرا پاسخگویی آزمونها و حل تکالیف توسط والدین انجام شد.
بنابراین مفاهیم پایه در بچهها قوی نیست و نگرانی از میزان بار
علمی دانشآموزان به جا است ،اما دانشآموزان باید این اعتماد
به نفس را داشته باشند که توانایی یادگیری مطالب جدید را
دارند .باید اجازه دهیم بچهها وارد چالش یادگیری شوند و آنها
را در این مسیر تشویق کنیم .اگر دانش آموزی وارد این چالش
ن معنا است که ترس از شکست باالیی دارد که از
نمیشود به ای 
چالش فرار میکنند و این مسئله در روابط بزرگسالی هم خودش
را نشان میدهد .در این مواقع هم روشهای فرزندپروری و هم
سیستم آموزش و فشارهایی که درباره نمره خوب و بد وجود
دارد را باید تغییر داد.
ب ه جای دانشآموز امتحان ندهید!
وی در ادامه با اشاره به سختگیری والدین برای کسب نمره
کامل توسط دانش آموزان و تبعات آزمون دادن والدین به جای
بچهها در کالسهای آنالین ،به والدین توصیه کرد :والدین به
جای روشهای سخت گیرانه خود باید به بچهها نشان دهند
همان طوری که هستند مورد قبول اند .اینگونه بچهها توانایی
فعلی خور را پذیرفته و تالش میکنند بهتر شوند و از شکست
نترسند؛ چراکه میدانند حتی اگر شکست بخورند دوست
داشتنی هستند .بعضا والدین استرس زیادی برای نمره بچهها
دارند .توصیه میکنم با وجود گرفتن نمره کم توسط بچهها
اما آزمون دادن را به بچهها بسپارند تا مسئولیت نمراتشان را
خودشان بپذیرند .اگر آزمونها و تکالیفشان را خود فرزندان
انجام دهند باعث میشود از زیر بار مسئولیت در نروند و
مسئولیتپذیر شوند.

با عبور اکثر نواحی کشور از موج پنجم کرونا
اکنون  ۲۹شهرستان قرمز ۲۲۴ ،شهرستان نارنجی،
 ۱۶۵شهرستان زرد و  ۳۰شهرستان آبی قرار دارند.
به گزارش ایسنا ،شهرستانهای تبریز ،ملکان
(آذربایجان شرقی) ،ارومیه ،اشنویه ،بوکان ،تکاب،
خوی ،سردشت ،شاهین دژ ،مهاباد ،میاندوآب،
نقده (آذربایجان غربی) ،بانه ،دهگالن ،دیواندره،
سقز ،سنندج ،کامیاران ،مریوان (کردستان)،
اسالم آباد غرب ،پاوه ،جوانرود ،روانسر ،سرپل
ذهاب ،کرمانشاه ،گیالنغرب ،هرسین (کرمانشاه)،
ساوه ،محالت (مرکزی) همچنان در وضعیت قرمز
هستند .روند بستری در استانهای آذربایجان
غربی و کردستان همچنان افزایشی و وضعیت
پرخطر است .مردم در شهرهای آبی ،زرد و
نارنجی حتی پس از دریافت واکسن میبایست
کماکان مراقبتهای بهداشتی را رعایت کنند.
عادیانگاری میتواند به موج جدید بیماری منجر
شود .بر اساس آخرین آمار  ۲۹شهرستان قرمز،
 ۲۲۴شهرستان نارنجی ۱۶۵ ،شهرستان زرد و ۳۰
شهرستان آبی قرار دارند.

ارائه خدمات در مراکز تجمعی منوط
به داشتن کارت واکسیناسیون میشود
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از الزام ارائه
خدمات با کارت واکسن در آینده نزدیک خبر داد و
گفت :حدود دو تا سه هفته فرصت دادهایم تا مردم
واکسن تزریق کنند و بعد از این مهلت همه خدمات
در اماکن تجمعی و برای استفاده از بلیط هواپیما،
قطار ،اتوبوس و ...بر اساس ارائه کارت واکسن
انجام میشود.به گزارش ایسنا ،علیرضا رئیسی،
گفت :با افزایش تزریق واکسنها میتوانیم بسیاری
از مشاغل که تعطیل بودند را بازگشایی کنیم.
االن نزدیک  ۲سال است که رستورانها ،تاالرها،
باشگاههای ورزشی و ...به خاطر کرونا در شهرهای
قرمز تعطیل بودند .اکنون اگر افراد دو دُز واکسن
تزریق کنند به شرط رعایت پروتکلها میتوانیم
این اماکن را هم بازگشایی کنیم .بنابر اعالم کانال
تلگرامی وبدا ،وی افزود :با توجه به اینکه به تازگی
توزیع واکسن گسترش یافته است فعال حدود دو تا
سه هفته فرصت دادهایم تا مردم واکسن تزریق کنند
و بعد از این مهلت همه خدمات در اماکن تجمعی و
برای استفاده از بلیط هواپیما ،قطار ،اتوبوس و ...بر
اساس ارائه کارت واکسن ارائه میشود.

اصالحیه
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اختیار ابالغی از ســوی ســازمان ملی زمین ومسکن یک قطعه زمین تجاری دو نبش واقع در یاسوج روبروی سینمای قدیم نبش خیابانهای شریعتی و زاگرس به صورت نقد از طریق مزایده عمومی تحت پالک وکروکی
پیوست بر اساس ضوابط ومقررات قانونی به قیمت پایه کارشناسی رسمی دادگستری با رعایت قوانین و مقررات به فروش برساند.لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 1400/6/30لغایت  1400/7/14به سامانه تدارکات
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نوع کاربری

1
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یاسوج-روبروی سینما قدیم-نبش
خیابان های شریعتی و زاگرس

تجاری

قیمت هر متر مربع

(ریال)

450.000.000

قیمت کل
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78.187.500.000
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 مزایده گران می بایســت پاکت مهر و موم شــده حاوی ضمانت نامه بانکی دارای مشخصات کامل بابت سپرده به مبلغ5درصد قیمت پایه به مبلغ ( 3/909/375/000ریال) دارای سه ماه اعتبار از تاریخ صدور در وجه اداره کل راه وشهرسازی
استان را در وقت اداری از تاریخ  1400/6/30لغایت  1400/7/14ساعت  14:00به دبیرخانه حراست اداره کل راه وشهرسازی
استان واقع در یاسوج -ضلع جنوبی میدان شهید حسین فهمیده ساختمان شماره یک تحویل و رسید اخذ نمایند.
 به پیشنهادات فاقد ضمانت نامه یا ضمانت نامه کمتر از  5درصد مبلغ پایه،مبهم،ناخوانا ،مشروط دارای خط خوردگی یاتحویل در خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 اداره کل راه وشهرسازی در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. کلیه هزینه های نقل و انتقال(دارایی،ثبت،شــهرداری وهزینه های دفترخانه سندنویسی)نشر آگهی به اضافه هزینهکارشناسی رسمی دادگستری و سایر هزینه ها به عهده برنده مزایده است.
 جلســه کمیسیون بازگشایی مزایده مورخ  1400/7/17ساعت  10صبح در محل سالن جلسات ساختمان شماره  1برگزارمی گردد.
 برنده مزایده ظرف  30روز از تاریخ اعالم نظر کمیسیون مزایده مهلت دارد نسبت به واریز وجه به حسابی که این ادارهکل کتبا اعالم می دارد اقدام نماید ودر صورت عدم مراجعه برنده اول،سپرده وی به نفع خزانه دولت ضبط ونفر دوم برنده
مزایده اعالم خواهد شد و در صورت عدم مراجعه (نفر دوم)مزایده تجدید خواهد شد.
 برنده مزایده توجه داشته باشــد در صورت بروز هرگونه مشکل از نظر حقوقی یا ثبتی وموارد پیش بینی نشده بهایواریزی عینا به متقاضی مسترد و هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد.

اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد

