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وبالگ ،ابزاری که تکنولوژی را به کالس درس میآورد
سپیده شهیدی -موسسه آموزشی منظومه خرد
همانگونه که هر روز شاهد آنیم ،اینترنت به سرعت درحال فراگیر شدن و اثرگذاری بر زندگی مردم است .در این میان پدیدهی
وبالگنویسی ابزار مناسبی است تا هرکس بتواند بهراحتی ایدههای خود را به دیگران عرضه کند.
از آنجا که یکی از نیازهای آموزش ،ارتباط مداوم و مستمر با دانشآموزان است ،معلمان میتوانند استفادههای خالقانهی زیادی از
این تکنولوژی اینترنتی داشته باشند و از کاربردهای گوناگون وبالگ در کالس درس خود استفاده کنند.

وبالگ چیست؟
وبالگ یک ابزار نشر ساده است که نویسنده را قادر میسازد تا به سرعت و بهآسانی مطالب خود را منتشر سازد .ظاهر وبالگ مانند
همهی سایتهای معمول اینترنت است اما یک مشخصهی استاندارد دارد و آن نوشته یا  Postاست .پستهای یک وبالگ شامل
نوشتههای گوناگونی است که تاریخ دارند و خوانندگان میتوانند نظراتشان ( )Commentsرا در مورد آن بنویسند .عالوه بر نوشته،
یک پست ممکن است حاوی عکس ،لینک و یا رسانههای دیجیتال دیگر باشد.
پستها معموال کوتاهند و غالبا با فواصل زمانی کوتاه ،بهروز ( )Updateمیشوند .مطالب به ترتیب زمان انتشار در وبالگ قرار می-
گیرند و مطالب قدیمی در آرشیو وبالگ بایگانی شده و قابل دسترس خواهند بود.
وبالگها ابزارهای مناسبی برای دانشآموزان هستند زیرا در هر زمان میتوانند بهطور مجازی از آنها استفاده کنند ،فقط کافیست
کامپیوتر و اینترنت در دسترس باشد .با استفاده از وبالگ میتوان کالس درس را به خارج از دیوارهای مدرسه گسترش داد.
خوشبختانه استفاده از وبالگ برای اکثرافراد ،بهویژه معلمان بسیار آسان است .ایجاد وبالگ فقط نیاز به یک دانش حداقل از کامپیوتر
دارد .برعکسِ بسیاری از وبسایتها ،یک وبالگ بسیار انعطافپذیر است و به آسانی میتوان محتوا و قالب آنرا تغییر داد.

فواید استفاده از وبالگ بعنوان یک ابزار آموزشی
عالوه بر اینکه وبالگ یک راه عالی برای ارتباط بین معلم و دانشآموزان است ،فواید متعدد دیگری هم برای آن میتوان برشمرد .از
جمله اینکه:


وبالگها میتوانند برای دانشآموزان بسیار انگیزاننده باشند ،بخصوص برای دانشآموزانی که به دالیل مختلف چندان در
کالس مشارکت نمیکنند.



وبالگ مهارتهای خواندن و نوشتن را در دانشآموزان بهبود میبخشد.



وبالگ مکان مناسبی برای همکاری و مباحثه است.



وبالگ ابزار مناسبی برای پایهریزی و هدایت آموزش است.
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استفاده از وبالگ در کالس درس
به عنوان یک ابزار آموزشی ،وبالگ میتواند از راههای مختلف با مخاطب تطبیق داده شود تا برای همهی دانشآموزان مناسب باشد.
وبالگها میتوانند حداقل چهار کار اساسی را انجام دهند:
 -1مدیریت کالس
ایجاد یک وبالگ کالسی میتواند شروع خوبی برای پرورش یک جامعهی کوچک یادگیرنده باشد .به دلیل سادگی بهروزرسانیِ
وبالگ ،میتوان از آن برای اطالعرسانی به دانشآموزان استفاده کرد .مواردی مانند مشخص کردن لوازم مورد نیاز برای جلسه بعد ،
خبرهای جدید کالس ،تکالیف درسی و  ...مثالهای خوبی از این دست هستند .همچنین میتوان از وبالگ بهعنوان مکانی برای
پرسش و پاسخ استفاده کرد.
 -2همکاری
وبالگ فضایی را ایجاد میکند که در آن معلم و دانشآموزان میتوانند برای بهبود مهارتهای مختلف با سرعت بیشتری در کنار هم
کار کنند .معلم میتواند هربار بعضی نکات آموزشی را ارائه کند و دانشآموزان میتوانند از این طریق با دقت بیشتری به تمرین یا
دوره بپردازند .همچنین مثال میتوان از بعضی دانشآموزان بزرگتر خواست تا از طریق کمک به دانشآموزان کوچکتر برای بهبود
مهارتهایی مثل نوشتن ،در وبالگ مشارکت داشته باشند .حضور دانشآموزان در اینگونه فعالیتهای آموزشی مشارکتی ،آنها را
ملزم میسازد تا عالوه بر مرور و فراگیری دروس ،مهارتهایی مانند تحقیق و بیان آموختهها را در خود تقویت کنند.
 -3بحث
وبالگهای کالسی این فرصت را برای دانشآموزان فراهم میکند که دربارهی موضوعات درسی در خارج از کالس باهم به بحث
بپردازند .در وبالگ ،همه فرصت یکسانی خواهند داشت تا افکار و عقایدشان را با هم قسمت کنند .دانشآموزان زمان کافی برای
تعامل بایکدیگر دارند .معلم همچنین میتواند گروهی از دانشآموزان را که دربارهی یک موضوع اطالعات یا آمادگی کافی دارند،
گرد هم آورد تا آن موضوع را در وبالگ بصورت یک کنفرانس گروهی ارائه کنند.
 -4اسناد دانشآموزی
وبالگ ،کارهای دانشآموزان را بهصورت یک سند دیجیتال بهصورت منظم نشان داده و از آن حفاظت میکند .ازآنجا که مطالب
قدیمی بایگانی میشوند ،بهراحتی میتوان پیشرفت دانشآموزان و روندی که طی کردهاند را مورد بررسی قرار داد .بعالوه چون
دانشآموزان میدانند که تالشهای آنها منتشر خواهد شد ،بیشتر تشویق میشوند که نوشتههای بهتری تهیه کنند .وقتی معلم با
دانشآموز درمورد کاری که انجام داده گفتگو میکند ،این توصیههای معلم بهصورت بایگانی شده در وبالگ باقی میماند و میتواند
برای دانشآموزانِ دیگر هم بهعنوان یک مرجع بهکار رود.
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برخی مخاطرات استفاده از وبالگها
از آن جا که اینترنت فضای نامحدودیست و در صورت عدم نظارت صحیح میتواند مشکالتی را برای دانشآموزان ایجاد کند،
بسیاری از والدین محدودیتهایی برای استفادهی فرزندانشان از اینترنت اعمال میکنند .بنابراین بهتر است پیش از اینکه طرح درس بر
این مبنا نوشته شود ،ابتدا نظر مساعد خانوادهها جلب گردد.
وبالگها ممکن است مانند سایر وبسایتها ،مورد مشاهدهی عموم مردم قرار گیرند از اینرو دانشآموزان باید درمورد نحوهی
انتشار مطالب در این فضا آموزش داده شوند .از آنجا که وبالگ هیچ ناشر ،تهیهکننده یا ویراستاری ندارد دانشآموزان باید با دقت
مراقب چیزهایی که مینویسند باشند تا از مواردی چون توهین ،هجو ،یا تجاوز به حقوق دیگران جلوگیری شود.
همواره باید توجه داشت که وبالگها توسط افراد گوناگون و برای اهداف مختلفی ایجاد میشوند .و از آنجا که مطالب آن براساس
تشخیص وبالگنویس تهیه میشوند ،لزوما هرچه در وبالگها نوشته میشود درست نیست و سندیت علمی ندارد.
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