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بخش دوم و پايانی

ش��ايدش��ماهمجزوآندستهازافرادیباشيدكههنوزهمباشنيدننامشخصيتهاینقشآفريندركتابهایگذشتهیدورهی
ابتدايیبهوجدمیآييدودلتانتنگمیشود.حتماًمانندهرمعلمديگریتنهانگاهاحساسیبهتغييروتحوالتنداريدوباورداريدكه
تحولدرعلومگوناگونونيزارتقایش��يوههایآموزش��ی،شاملكتابهایدرسیهممیشودوبايدبهآنهاتوجهكرد.دراينميان،
كتابهایدرسیپايهیاولابتدايیبيشازسايركتابهادرپذيرشتغييراتپيشتازبودهاند.برهمينمبناگپوگفتیباگروهیازمعلمان
مرتبطباپايهیاولابتدايیانجامدادهايمكهدرادامهبخشدوموپايانیآنرامیخوانيد.مشتاقيمشماهمماننديكشركتكنندهی
حاضردراينگفتوگونظرخودرادراينزمينهبرایمابفرستيد.دراينزمينهبهمسابقهیتلنگریبرایتفكرهمينشمارهتوجهكنيد.

مهمانان اين گفت وگو:
عصمت السادات صفوی، آموزگارپايهیاولوكارشناس
آموزشابتدايیبا23س��السابقه،سرگروهپايهیاولابتدايیدر

آموزشوپرورشمنطقهی15شهرتهران
معصومـه نصرآبادی،مديردبس��تانبيتالهدیواقعدر
منطقهی15آموزشوپرورشتهران،دارای24س��الس��ابقهو

تجربهیتدريسوكارشناسارشدبرنامهريزیدرسی
مژگان غفوری محسنی،كارشناسآموزشابتدايیبا26

سالسابقهیتدريس،آموزگارپايهیاولدبستانامامسجاد)ع(
سمیه قربانعلی زاده پژوهی،آموزگارپايهیاولابتدايی
دردبس��تانهاجرمنطقهینهش��هرتهران،با14سالسابقهی

آموزشی
زهرا شیخ عباسـی،آم��وزگارپايهیاولدبس��تاندكتر

شهيدی)شاهد(منطقهی16با12سالسابقهیتدريس
کتايـون احمدی،آموزگارپايهیاولدبس��تاندخترانهی
حافظواقعدرمنطقهی15آموزشوپرورشتهران،با22س��ال

سابقه.

تحول بنیادین
و نقش تکمیلی معلمان  

به کوشش: دکتر لیال سلیقه دار

عضو شورای برنامه ريزی مجله 

رد
ز گ

می

گپ و گفتی با آموزگاران، يک سال پس از
           تغییرات کتاب های درسی پايه ی اول ابتدايی

درش��مارهیقبلبهش��ماریازنظراتمثب��تومنفیدربارهی
تغييراتكتابدرس��یپايهیاولبهوي��ژهدرس»رياضی«پرداختيم.
ازآنجاكهدايرهیاينتغييراتبهدرس»بخوانيموبنويس��يم«هم
كشاندهشدهاست،بخشیازنظراتبهآناختصاصپيداكرد.احمدی
كهكمیديرتربهجمعملحقشدهازجملهحاضرانیاستكهباخط
تحريریكتابمش��كلداردوآم��وزشآنرابهدانشآموزانكالس
اولمناسبنمیداند.اومیگويد:»نگارشاينشكلبهويژهدربرخی
دروسبرایدانشآموزانكارسادهاینيستوبهنظرمنبهمقدماتی
احتياجدارد.شايدالزمباشداينكاربهسالهایباالترمنتقلشود.«

صفویهمباویموافقاست.اماغفوریراهحلراتمرينبيشتر
میداند.احمدی يكس��اننبودنخطدراينكتابوكتابهایدرسی
راعلتديگریبرایس��ختترشدنخطتحريریبرایدانشآموزان
میداندامااينعقيدهبرایغفوری قابلقبولنيس��ت.بهباوراوالزم

استدانشآموزانخطهایمختلفراببينندوباآنهاآشناشوند.
پژوهـی درارائهیپيش��نهادويافتنراهحلپيش��یمیگيردو
میگويد:»بهنظرمدرچنينمواردیاستفادهازكاغذپوستیمیتواند
مؤثرباش��د.درهرحال،اگربادانشآموزانیروبهروش��ويمكهبسيار
بدخطباشندوباوجودتالشهایماخطآنهاتغييرنكند،مشكلرا

بايددرمسائلدرونیوروانشناختیآنهاجستوجوكنيم.«
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ازخانههایخواستهشدهمیپرندوخانهیموردنظررانشانمیدهند.
ب��ااينوصف،فقطدرجلورفتندرمح��ورموفقبودمودانشآموزان

برایبازگشتدرمحورمشكلداشتند.«
پژوهیتجربهیخودرااينطورشرحمیدهد:»منبچههارابه
حياطمیبرموازبازی»لیلی«استفادهمیكنم.بهنظرماينكارتأثير

بهتریدارد.«
تجربهیصفویهمبهاينتجاربوخالقيتهااضافهمیش��ود:
»ماقطارالفباداريم.اينقطاردورتادوركالسچسباندهشدهوروی
آنحروفالفباآمدهاست.دركنارهرحرف،شكلصدایآنازطريق
تصويریكهبادهاننش��اندادهشده،آمدهاست.اينتجربهیخوبی
بودهكهدراينسالهابرایيادگيریالفبامؤثرواقعشدهاست،بنابراين،
ازهمي��نروشبرایآموزشاعدادهماس��تفادهكرديم.برایاينكار
قطاراعدادیدرس��تكرديمكهدرآنازيكتا20آمدهاستوآنرا
دورتادوركالسرویديوارنصبكرديم.حاالبهيكفلشبزرگهم
احتياجداشتيمتادانشآموزانبااستفادهازآنبتوانندخانهیموردنظررا
نشاندهند.بهاينترتيب،حركتازخانههاراباكمكقطاراعدادانجام

میدهيمكهبهنظرمتجربهیموفقیهمبودهاست.«
اينسؤالبرایهمكارانايجادشدكهآيانشاندادناعدادبهاين

 تحول بنیادین

طرح فرش و رياضی
امااحمدیهنوزازطرحفرشكتابرياضیبيروننيامدهواشاره
بهخطرتحريریهمنتوانس��تهاستذهنویراازكتابرياضیجدا
كن��د.اومیگويد:»بهنظرمخوببودطرحفرشدركتابرياضیهم
مرحلهبهمرحلهجلومیرفت.«غفوریپاسخمیدهد:»اينكارصورت
گرفتهاستودرواقعالگويابیهاوتقارنهاهمانمراحلقبلازطرح
فرشهستند.«احمدیاينموردراكافینمیداندومیگويدبهتراست
نمونهیديگروسادهتریازطرحفرش،پيشازاينصفحهتكرارشود.
كسیبااينعقيدهمخالفنيستاماهمهباذكرنظرهايشانآنرا
كاملمیكنند.غفوریتوضيحمیدهد:»اگربناباشداينتكرارصورت
بگيرد،الزماس��تازمطالبديگركاس��تهشود؛چونهمهباشلوغی

كتابمشكلدارند.«
پژوهیهمادامهمیدهد:»كتابرياضیبچههابانهماهتحصيلی
وتعطيلیهاو...همخوانیندارد.ايندرحالیاستكهحجمكتابعلوم
زيادشدهاستوبايدبهديگردروسهمرسيدگیشود.بهنظرمنجا

داردكهكتابرياضیحتیتا30صفحهكمترشود.«
اوبهخاطرهیجالبیازروندتجميعاهدافدركتابهایدرس��ی
اش��ارهمیكند:»روزیداشتمدرسمیدادموبچههایكالسچهارم
همدرحياطبودند.چندنفرازآنهاكهزيرپنجرهیكالسمنايستاده
بودن��د،مرانگاهكردندوبعدهمبهدانشآموزانمنگاهانداختند.بانگاه

آنهاتوجهماهمجلبشد.يكیازآنهاكهدركالس
اولشاگردمنبود،باتعجبپرسيد:»مگرشماكالس
س��ومدرسمیدهيد؟چيزهايیراكهمیگوييدمادر
كالسسوميادگرفتهايم.اينبرایمنبسيارجالبو
سؤالبرانگيزبودكهچرابايدآنقدردراهدافمندرج
دركتابهایدرسیجلوبرويمكهمطالبمربوطبه

پايههایباالتررابهدانشآموزانيادبدهيم.«

تجربه های محور اعدادی
احم��دیبااس��تفادهازاي��نخاطرهبه

تجربهیخوددربارهیمحوراعداداشارهمیكند:
»منبرایآموزشمحوراعدادازكاش��یهایكف
كالساستفادهمیكنم.دانشآموزاندرنقشكانگورو

معلمانشركتكنندهدرميزگرد
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شكلبرایدانشآموزانمشكلآفريننبودهاست؟
صفویپاس��خمیدهد:»اينكارآمادگیبيش��تریرادرآنان
ايجادمیكند.برایمث��ال،وقتیازدانشآموزانمیخواهيمكه
عددیرابنويسندكهيكانآن8باشد،بااينكهچنينچيزیدركتاب

همنيامدهاست،آنهاقادربهانجامدادناينكارهستند.«
پژوهشیبهياددفترشطرنجیدانشآموزانخودمیافتدومیگويد:
»مناينكاررادردفترشطرنجیانجاممیدهمودانشآموزانخانهها
رادردفترخودرنگمیزنندومحوررارویآنيادمیگيرند.بهنظرم

اينتجربههمخوببودهاست.«

خاله بازی و رياضی
دراينميان،صفویكهگويینكتهیمهمیرابهيادآوردهاست،
میگويد:»يكیازداليلمؤثربودنشيوههايیكهمناشارهكردماين
اس��تكهبرایوالدين،همزمانباهرطرح،جلسهیآموزشیبرگزار
میكنيم.براینمونه،جلساتتاحاالدرموردفارسیبودهوحاالهم
دربارهیرياضیاست.هنگامیكهمیخواهيمروشكارباكارتاعداد
رابهدانشآموزانبگوييم،پيشازآنبرایوالدينجلس��اتآموزشی
برگزارمیكنيم.دراينش��رايطنتايجبهت��ریازكارخودمیگيريم.
همچنينباتوجهبهكت��ابرياضی،اهدافموردنظروتجربهیمن،
بايدهمهیآنچهدرحلمسئلهموردنظراست،دريكجلسهتوضيح
دادهشود.بهاينشكلمهارتدانشآموزانمنيزتقويتمیشود.البتهدر

اينراهاستثناهايیوجودداردامادركل،نتيجهبخشتراست.«
شيخعباسیدرموردمسائلجمعوتفريقتجربهیديگریدارد
وتوضيحمیدهد:»مندراينگونهمسائلازدانشآموزانممیخواهم

ه��رچيزیراكههم��راهخوددارند،رویميزبگذارندوبااس��تفادهاز
آنهاتمرينكنند.گاهیهمبههركداميكشمارهمیدهموآنهابا

استفادهازآنبهتمرينمسائلجمعوتفريقاقداممیكنند.«
احمدیهمبهش��مارههایدانشآموزاندرصفاشارهمیكندو

توجهبهآنرادريادگيریيكیدهتايیمؤثرمیداند.
پژوه��یكهمانندديگرانبهنقشب��ازیدريادگيریدانشآموزان
بس��يارمعتقداس��ت،اضافهمیكند:»منبرایآموزشمفهوموطبقه
يكخالهبازیتمامعياردرمدرس��هراهمیاندازم.ابتداازنهجعبهیموز
برایس��اختنيككمدباقفسههایمختلفاستفادهمیكنم.سپساز
دانشآموزانممیخواهمتااسباببازیوعروسكموردعالقهیخودرابه
مدرسهبياورندودرونقفسههایكمدقراردهند.بعدآنهادربازیخوداز
يكديگرمیخواهندكهمثاًليكیبرودوعروسكیراكهدرطبقهیدوم
دررديفسمتچپاست،بياورد.اينبازیدريادگيریاينمفاهيمبسيار
مؤثراست.دردرسعلومهمبهمحيطبازمیرويم.امسالدانشآموزی
داشتمكهوقتیازاوخواستمبادقتبهاطرافخودنگاهكند،ازمنپرسيد
چرابدنهیايندرختشبيهبيسكويتاستوهمين،موضوعتحقيقیشد

كهدرروزهایبعدانجامداد.«
ازمثالیكهغف��وریمطرحمیكند،حدسمیزنيمكهبهدرس
رياضیبس��يارعالقهمنداس��ت.اومیگويد:»منب��رایالگويابیدر
درسرياضینواریراپاييندفترتكليفدانشآموزانممیچس��بانمو
الگويیراارائهمیدهمكهآنهابايدآنراتكميلكنند.بعدكهپيش
میرويم،دانشآموزانخودش��انالگومیكش��ندوخودشانهمآنرا
تكمي��لمیكنند.گاهینيزبرایاينكارازكالههایرنگیوجدولی
كهدرحياطمدرس��همیكشم،اس��تفادهمیكنم.ايندرقالببازیو
فعاليتانجاممیشودوبرای

دانشآموزانجالباست.
ازديگربرنامههايیكه
بهعددخوان��یدانشآموزان
وانجامدادنجمعوتفريق
از اس��تفاده كمكمیكند،
كارتهايیاس��تكهدارای
شانزدهخانهیچهاردرچهار
هستندوبهصورتتصادفی
درآنهااعدادینوشتهشده
اس��ت.حاالجمعياتفريقی
رامطرحمیكن��م.اگرعدد
حاصلراداش��تهباشد،آن
رادرخان��هم��وردنظرقرار
میدهن��د.هرك��سزودتر

 تحول بنیادین
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خیاط ها، نجارها، بناها و... آماده!
چند نمونه از موضوعات آزمون عملکردی درباره ی آموزش مفهوم محیط

فريبا کوشکی

آموزگار دبستان شاهد، سبزوار

دانشآموزاندرگروههایمختلفوباايفایشغلهایمتفاوتبهدرک
مفه��وممحيطمیرس��ند.دانشآموزانرادرگروهه��ایمختلفیچونگروه
خياطها،گروهنجارها،گروهبناهاونردهسازهاو...قرارمیدهيم.بعدبههرگروه
باتوجهبهنوعشغلدادهشده،پروژهیكاریدادهمیشود.آنهابايدبهصورت

گروهیبهحلموضوعومسئلهبپردازند.
برایمثال؛بادادنيكروميزیمربعيامستطيلشكلبهگروهخياطها،
بهآنهاگفتهمیشودكهمیخواهيمدوراينروميزیراتوردوزیكنيم.حساب
كني��دكهچندمترتوربايدخريداریكنيم.همچنيناگربهازایهرمترتوری
كهمیدوزيد500تومانمزدبگيريد،درپايانكارازمش��تریچهمقدارپول

بايددريافتكنيد؟
بهگروهنجارهايكميزسادهیچوبیدادهشدهوبهآنهاگفتهمیشود
كهمیخواهيمدوراينميزرانوارهایظريفرنگیبزنيم.محاس��بهكنيدكه
ب��هچندمترنواررنگینيازداريم.همچنيناگردرمقابلهرمترنواریكهكار
میكنيد1000تومانمزدبگيريد،درپايانكارچندتومانمزددريافتخواهيد

كرد؟
ب��هگروهبناهاگفتهمیش��ودك��همیخواهيمدورباغچهیمدرس��هرا
سنگچينیيانردهگذاریكنيم.حسابكنيدكهبهچهمقدارسنگيانردهنياز
داريم.همچنيناگردرمقابلهرمترس��نگچينیيانردهگذاری2000تومان

مزدبگيريد،مزدشماچندتومانخواهدبود؟
گروههابادراختيارداشتنمتربرایاندازهگيری،مدادوبرگهیيادداشت
شروعبهكارمیكنندباهمكاریگروهیبهتحليلوبررسیموضوعمیپردازند.
معل��منيزبهعنوانناظركارياكارفرمادرصورتني��ازگروههاراراهنمايیو

هدايتمیكند.

رديفياستونیازكارتشتكميلشود،برندهاست.«

توصیه به کالس دومی ها و پايه های باالتر
بابيانبيشترتجاربموفقدوستان،احساسمیكنيمكهبهدنيايی
ازخالقيتواردشدهايمكهانتهايیندارد.دراينميانمجدفر،سردبير
مجله،كهازابتدادرميزگردحضورداشتوساكتنشستهبود،ازسند
برنامهیدرس��یملیوضرورتآش��نايیمعلمانبااينسندصحبت
میكند.اومیگويد:»برهميناساس،ويژهنامهایباعنوان»همسوبا
تحول«بهوسيلهیمجلهیرشدآموزشابتدايیبهچاپرسيدهاست
كهدرآنبامؤلفانكتابهایجديدالتأليفبهگفتوگوپرداختهايم.با
اينهمهعدهایازآموزگارانازاينسندونيزسندتحولمطلعنيستند
وتم��امنگرانیهایآموزگارانپايهیاولحاالبهپايهیدومرس��يده
است.حاضرانچهتوصيهایبرایاينمعلمانودرسالهایبعدبرای

سايرمعلماندارند؟«
احم��دیآمادهومش��تاقبرایكمكبهآم��وزگارانكالسدوم
اينطورپاس��خمیدهد:»ماتالشكرديمكهآنچهرادركتابتغيير
ك��ردهبود،درطیس��البهمعلمانپايهیدوممنتق��لكنيم.اگردر
مدرس��هایاينكارصورتنگرفتهاس��ت،هنوزهمديرنيس��ت.اواًل
معلماندوم،آموزگارانپايهیسومرادرجريانتغييراتكتابخودقرار
میدهندوازطرفديگر،بينمعلمانپايهیاولودومجلساتیبرگزار

میشودتاتبادلتجربهواطالعاتصورتگيرد.«
شيخعباس��یبرنگرشآموزگارانتأكيدداردومیگويد:»تغيير
ذهنيتبسيارالزماست.منفقطمیگويممثبتانديشباشندوباوجود
اينكهبههرحالقبولتغييرسختاست،بايدباتالشومثبتنگری

نسبتبهنتيجهیآن،زمينهیموفقيتبيشتررافراهمكرد.«
پژوهیبرموضوعاطالعاتمعلمتأكيدمیكندوالزمهیموفقيت

راداشتنمطالعاتعلمیواطالعاتصحيحمعلمانمیداند.
غف��وریهمبه»آغازازخود«تكيهداردومیگويد:»بهنظرمن
الزماستهمهیمعلمان،كتابهایسالقبلازپايهیتدريسخود
رابهدقتببينند،دركالسهایمرتبطباكتابهایپايهیخودشركت
كنندومنتظركتابراهنماهمنباشند.بااستفادهازمنابعگوناگونكه
اغلبهمدراينترنتدردس��ترساند،ازتغييراتايجادش��ده،داليلو

ضرورتهاونحوهیآموزشآنهامطلعشوند.«
تم��امآنچهدرتوصيهبهمعلمانپايهه��ایباالتربهويژهپايهی
دوممطرحش��د،بادعایخيروباوربهداشتننتيجهایبهترازديروز
همراهبود.برایتمامعزيزانشركتكنندهدرگفتوگووهمكارانمان
دركالسه��ایدرسآرزویموفقي��تروزافزونومنطبقبااس��ناد
تحولآفريندرآموزشوپرورش،ازجملهس��ندتحولبنيادينوسند

ویبرنامهیدرسیملیراداريم.
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سرمايهگذاریرویسنجشآنها،بهمنظورارزشيابیآنچهدركالس
درسانج��اممیش��ود،بیفايدهخواهدبود،دراينمقالهس��عیداريم
راههایارزشيابیكردنتفكروثبتسوابقرابهمعلمانعزيزمعرفی
كنيم.بهاميدروزیكهمعلمانمحترمبتوانندبااستفادهازروشهایزير

فرايندتفكردانشآموزانراارزشيابیكنند.
درادامهباهمواردكالسپنجمیمیشويمكهمعلمآنمیخواهد
بااس��تفادهازروشهایزير،فرايندتفكردانشآموزاندردرس»زمين
ناآرام«ازكتاب»علومتجربی«،صفحات56و57راارزشيابیوثبت

كند.

الف(ازدانشآموزانبخواهيداولويتهایتفكرخودراتش��خيص
دهندودربارهیراههایباالبردنتوانتفكرخودباديگرانبحثكنند.
-موقعیكهمش��غولانج��امدادنفعاليتدرگروههس��تم،دلم
میخواه��دبدانمبقيهیدانشآم��وزانهمگروهیامبهچهچيزیفكر
میكنندوچهبرداشتیاززمينناآرامدارند.البتهمنقدریدربارهیخود
مطمئننيستمامابايداعتمادبهنفسمرارشددهمتابتوانمباتوانمندی

بيشتربهفكركردندربارهیزمينناآرامبپردازم.
ب(ازتأملدانشآموزاندربارهینحوهیتفكرخودبهعنوانپايهای
برایتعيينراهكارهااستفادهكنيد.مثاًلدانشآموزانممكناستدريابند
كهخودشاندرموقعرويارويیباتكليف،ازتفكرتأملیيافراشناخت1
اس��تفادهمیكنند.دراينصورت،معلمممكناستازآنانبخواهددر

زمانارائهیايدهها،رويكردتفكرمنطقی2ياخالقانه3رابهكارببرند.
برایمثال:

-عزيزم!باتوجهبهمتنصفحهی57وراهنماینقشهی»برايم
بگو«،چهچيزهايیدربارهیزمينلرزهيادگرفتی؟دانشآموزهممطالب

يادگرفتهشدهرابيانمیكند)تفكرتأملیيافراشناخت(.
-دراينصورت،معلمازدانشآموزمیخواهدكهازتفكر؛منطقیو
نقادانهاستفادهكند؛مثاًلاطالعاتجمعآوریشدهازسویدانشآموزان

دربارهیزمينلرزهراتركيبكند.
-يادراينصورتمعلممیخواهدكهدانشآموزانازتفكرخالقانه
اس��تفادهكنند؛مثاًلچهمیش��داگردرهيچجایك��رهیزمينزلزله

نمیآمد؟
پ(ازپرس��شهایمفيددرب��ارهیارزشيابیازخ��ودوديگران

نمودارهایكالسیتهيهكنيد.

روش های ارزش یابی فرایند تفکر

موفقيتجنبشمهارتهایقرنبيستويكمنيازمندتوجهجدی
بهبرنامهیدرسی،كيفيتمعلموسنجشاست.برایاينكهتالشهای
قرنبيستويكماثربخشباشد،بايداينسهمؤلفهبهطورهماهنگ
اجراشود،درغيراينصورت،اصالحاتیكهانجاممیگيرد،سطحیو

غيرمولدخواهدبود.
امروزهحاميانجنبشمهارتهایقرنبيس��تويكمدرسراسر
جهانطرفدارروشهایدانشآموزمحورهستند)روترهاموويلينگهام،
6:1390(پ��سطبيعیاس��تكهآموزش»فكرك��ردن«همبيشاز
گذش��تهموردتأييداست.امروزهمعلمانبيش��تریازخودمیپرسند:
»چهگون��همیتوانيمب��هدانشآموزانيادبدهيمكهمس��تقل،خالق،
پرسش��گروژرفانديشباشند؟«درواقع،اگربخواهيمدانشآموزانما
مبدلبهفراگيرندگانموفقومادامالعمریشوندكهبتوانندباموفقيت
مش��كالتخودرادرمحيطمدرس��هوخ��ارجازآنح��لكنند،بايد

مهارتهایگوناگونانديشيدنرايادبگيرند.
اگرچنيناعتقاداتیپذيرفتهشوند،دركالسدرسهمزمينههای
الزمب��رایواداركردندانشآموزانبهتفكر،فراهمخواهدآمد.قبلاز
اينكهبرنامهایرابرایآموزشتفكركارآمدترتدارکببينيم،بايدبرداشت
خودراازاينكهفكركردنيعنیچه،روش��نكنيم.برایاينمنظور
همبايداقساممختلفتفكرراكهمیخواهيمدرذهندانشآموزانجا

بدهيم،بهدرستیبشناسيم)دانشفر،9:1390(.
ارزشيابیكردنتفكراغلبمش��كلبهنظرمیآيد.هنگامیكه
دربارهیاقس��امتفكریكهمیخواهي��مدانشآموزانفرابگيرند،درک
بهتریپيداكنيموانج��امدادناينكارهاراهمدربرنامهیخودقرار
دهيم،ارزشيابیماهمآسانترمیشود.ارزشيابیازتفكرزمانیكارآمد

میشودكهبدانيمبهچهچيزیتوجهداريم.
بهعن��وانمعلم،اغلبتفكردانشآموزانرابدوناينكهحتیآنرا
درکكردهباشيم،ارزيابیمیكنيمواغلبآنچهراهمكهمیسنجيم،
نتيجهیتفكراست.درارزيابیازتفكر،بايددانشآموزانرانيزدراينكار
دخالتداد.بهاينترتيب،ارزشيابیتفكرزمانیممكنترمیشودكهما:

-دقيقاًبدانيمدنبالچههستيم؛
-رويكردهاي��یرابهكاربگيريمكهباعثمیش��وندفرايندتفكر

دانشآموزقابلمشاهدهشود؛
-خوددانشآموزراهمدراينفرايندشركتمیدهيم)همان:51(.
باتوجهبهاينمقدمهایكهبيانكرديموباتأكيدبهاينمس��ئله
كهسرمايهگذاریسنگينرویبرنامهیدرسیونيرویانسانی،بدون

سیدعلی عبداللهی حسینی- علی لطفی

مدرسان دانشگاه فرهنگیان، مازندران

1. دانش آمـوزان را در ارزش يابی و تعیین هدف ها 
دخالت دهید.

                            توصیه هایی هم زمان با آغاز تدریس درس تفکر و پژوهش در پایه ی ششم ابتدایی و آموزش تفکر در دیگر پایه ها
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میتواناينفعاليتراباطرحچنينسؤاالتیانجامداد:
-آيادربارهیاينمواردفكركردهايد؟

-دربارهیزمينلرزهچهمیدانيد؟
-برایكس��باطالعاتبيش��تردربارهیزمينلرزهبهچهمنابعی

نيازداريد؟
-اگرقرارباشدمصاحبهایصورتپذيرد،بهترينكسیكهمیتواند

شماراراهنمايیكند،كيست؟

2. استفاده از دفترچه ی يادداشت روزانه

تهيهیيادداشتهايیكهبادقتنوشتهشدهباشند،وسيلهیخوبی
برایارزشيابیمداومازطرزتفكردانشآموزاست.يادداشتهاشكلو

انواعمختلفیدارندوباهدفهایمتفاوتیهمتهيهمیشوند.
مثاًلمعلممیتواندازدانشآموزانبخواهدكهدفترچهیيادداشترا

بهمنظورهایزيرتهيهكنند:
-ثبتجزئياتيكآزمايش؛

-نوشتنفعاليتهایعلمیوعملی؛
-طراحیجدول،منحنیها،نقاشی،عكسو...؛

-شيوهیتفكر؛
-بيانگزارشفعاليتهاياثبتنظراتوپيشنهادها

-و...)رستگار،31:1381(.
الف( يادداشت های سازمان نیافته و باز

دراينقسمتمیتوانازدانشآموزانخواستتابهسادگیدرمورد
آموختههایخودچيزهايیبنويسند.

مانندنوشتهیزير:
-امروزمعلمازماخواس��تتابهاتفاقاعضایگروه،متنص57
كتابدرسیعلومرامطالعهكنيمودربارهیآنبايكديگربهگفتوگو
بپردازيماماعلیرضااينفعاليتراانجامنداد.بهنظرممیرسدچوناز
زمينلرزهخاطرهیخوبینداش��تولیازآنج��اكهكاركردندريك
فعالي��تگروهیبايدباعالقهومش��اركتجدیهمهیاعضایگروه
باش��د،ب��ااوصحبتك��ردمواورادلداریدادم.زيرابرايمخيلیمهم
بود،بههميندليلازمعلموقتبيشتریبرایانجامدادناينفعاليت

درخواستكردم.
ب( تعداد موارد يادداشت شدنی را دو يا سه برابر کنید.

برایانجامدادناينموردمیتوانازدانشآموزانخواستكهافكار
خودرادرچندمرحلهمانندنمونههایزيرثبتكنند:

• آنچهانجامدادم.
-ام��روزدرگروهمتنكتابدرس��یدرخصوصآتشفش��انو
زمينلرزهرامطالعهكردموپاسخسؤاالتمعلمراپسازگفتوگودادم.

• چراانجامدادم؟
-اينصفحهرابامشاركتاعضایگروهانجامدادمتابامشاهدهی
نقشهومطالعهیآن،باشهرهایزلزلهخيزايرانوبرخیعللخرابیهای

ناشیاززلزلهآشناشوم.

• آنچهيادگرفتم.
-امروزدرگروهبهايننتيجهرس��يديمكهكش��ورماس��رزمينی
زلزلهخيزاستوهرچهشدتزلزلهبيشترواستحكامزمينوساختمان

كمترباشد،ميزانخرابیهابيشتراست.
ج( يادداشت های گفت وگو مانند

معمواًلاينقبيليادداشتهابينمعلموشاگردنوشتهمیشونداما
میتوانندبيندودانشآموزهمصورتگيرند.

ب��رایاجرایاينفعاليت،میتوانازدانشآموزانخواس��تتانوع
تفكراتواحساساتخودرارویكاغذبياوند.مانندنمونههایزير:

-امروزنتوانستمبااستفادهازراهنماینقشه،اطالعاتروینقشه
راتفسيركنم.

-شايدبهترباشددرجلسهیبعدیازمعلمخواهشكنمجايمرا
عوضكند.

-امروزتوانس��تمصحبتهايیراكهدرگروهبادوس��تانداشتم،
بهعنواننمايندهیگروهبرایبقيهیكالسمطرحكنم.

پی نوشت 
1. به هر نوع فکر هدف داری اشاره می کند که در آن، فراگیرنده، فعاالنه و به طور مداوم و با دقت 

ایده ها را به منظور رسیدن به درک عمیق تر، در نظر می گیرد.
2. تفکری اس��ت که دانش آموز به کمک آن، داده ها و اطالعات را تحلیل می کند، می آزماید و 

نقد می کند.
3. تفک��ری اس��ت که دانش آم��وز به کمک آن فرضیه ه��ا را به چالش می کش��د و راه حل های 

جانشین شونده ای می یابد.

منابع 
1. آندروج��ی، روترهام و دانیل ویلینگهام؛ مهارت های قرن بیس��ت و یکم: چالش های پیش 
رو، مترجم: فریده قاس��می. تهران، مجله ی الکترونیکی. چش��م انداز آموزش��ی، دفتر انتشارات 

کمک آموزشی، 1390.
2. ویلس��ون، جنی و مورداک، کت؛ آموزش و ارزش یابی مهارت های زندگی و فکر کردن، 

مترجم: حسین دانشفر، تهران، انتشارات فاطمی، 1390.
3. رستگار، طاهره و دیگران؛ کتاب معلم علوم تجربی پنجم، تهران، اداره ی کل چاپ و توزیع 

کتاب های درسی، 1381.
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من��وزد.اونيكیكرمیهمخنديدومس��خرهمونكردواونيكیكرم��یهمازكرمیاولكهمنوزدهبود،اودرحالیكهمانتویمرامیكش��يدواشكهايشراباآنپاکمیكرد،گفت:»خانماجازه!اونکرمیبهحياطرفتم.خودرابهاورساندموگفتم:»چیشدهعزيزم؟چراداریگريهمیكنی؟«اسامیآنهارايادبگيرم.متوجهشدميكیازدانشآموزانبهشدتگريهمیكند.روزاولمهربود.بهحياطمدرس��هخيرهش��دهبودموسعیداشتمهرچهزودتردانشآموزانمرابشناسمو آموزگاردبستانستايشدو،مالرد
میكردچونفاميلیخودشكرمیاست،پستمامبچههایمدرسههمكرمیهستند!گفت:»خانماجازه،علیكرمی!«ومنتازهفهميدمكهماجراازچهقراراست.طفلكیايندانشآموزفكرازدانشآموزگريانپرسيدم:»خوبپسرم!يكلحظهآرومباشوبگوببينماسمخودتچيه؟«كرمیدركالسمدارم؟حاالچهطوریاسماينهمهكرمیراحفظكنم؟«منكههنوزدرفكردانشآموزانجديدمبودم،برایيكلحظهبهفكرفرورفتم:»وای!امسالمنچندتاطرفداریكرد.«

آدم  های كوچک
اشاره

نخستينبخشازداستانهایمهرگانرادرشمارهیقبلخوانديد.

بهگفتهیمؤلف،ماجرایاينداستانهایآموزشیواقعیاستكهبا

حظهمیكنيد.بااينتوضيحمختصر،داستانديگریاز
اندكیتغييرمال

اينمجموعهرادرپیمیآوريم.

بلازعيدنوروزوبعدازآن،تعطيالت
بااحتسابچندروزتعطيلیق

حدودبيستروزطولكشيد.پسازبازگشتبچههابهكالسدرس،

هاخواستمكهاگرمايلاندخاطراتايامنوروزخودراتعريفكنند.
ازآن

چندنفرازبچههادستبلندكردندوداوطلباينكارشدند.هنگامی

یپرداختند،چندسؤالهمدربارهی
كهبچههابهبيانخاطرهیخودم

نوعوسيلهیسفر،رعايتنكاتايمنیكودكاندرسفر،جاهایديدنی،
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زهره محجوب دنیويتوصیه ي عاطفه به معلمان

کارشناس ارشد مديريت آموزشي و آموزگار دبستان نبوت، ساوه

بعدازتدريسدرس»اجتماعي«،تصميمگرفتمهمانجلسهونيزآغازجلسهيبعدازبچههاارزشيابيكنم.اگرچهدرساجتماعيدراين

پايهارزشيابيچندانينداردورعايتصرفهنجارهاوقوانينازطرفدانشآموزمالکارزشيابياست،وليبرايآگاهيازميزانآموختههاي

شاگردان،ارزشيابيشفاهيتوصيهشدهاست.آنجلسهازبچههاسؤالهاييپرسيدم.جلسهيبعدنيزتعداديازآنانسؤاالتيپرسيدموديدمكه

اكثربچههایكالسدرسطحنسبتاًمطلوبيقراردارندتااينكهنوبتبهيكيازشاگردانمتوسطكالسبهنامعاطفه رسيد.دريكيازدرسهاي

اجتماعيسؤاليبااينعنوانمطرحشدهبودكه:»سخن رهبر انقالب درباره ي دانش آموزان چه بود؟«

وجوابكتابكههمانسخنرهبرانقالباست،چنينآمدهاست:»دانشآموزاناميدهايآيندهيكشورهستند.آنهابايدخوددرسبخوانند

تادرآيندهافرادمفيديبرايجامعهباشند.«

سؤالمذكورازعاطفهپرسيدهشد،درحاليكهازسويويجوابيشنيدهنشدهبرايگرفتنجواباورابهبيانوظايفخودشبهعنوانيك

دانشآموزهدايتكردم.باوجودراهنماييبندهوتأكيدزيادبرايگرفتنجوابمناسبازطرفعاطفه،ويدرنهايتاطمينانوخونسرديچنين
پاسخداد:

رهبر انقالب گفته اند: »معلمان نبايد زياد سخت بگیرند.«

ازاينجوابعاطفهيكهخوردمومتعجبشدمكهاينجوابرابرعدمآمادگياشبرايپاسخدهيحملكنميابهپايزيركياشبگذارم.به

هرحالجوابويتلنگريشدبرايبنده.

ت
ربی

و ت
م 

علی
ت

شهین صادقی

آموزگاردبستان ستاره ی نبوت، آبادان

سيدهمیشد)سعیمیشدسؤاالتهدفمندو
س��وغاتیو...ازآنهاپر

باموضوعدرس��یتطابقداشتهباشد(.نوبتبهمهرگانكهرسيد،او

ماجازه!امس��الهمراهخانواده
ش��روعكردبهتعريفكردن:»بلهخان

یوقتیس��وارهواپيماش��ديم،
باهواپيمابهاصفهانرفتيمول

درآس��مانكوچكنشديم!«بابهتوحيرتپرسيدم:»مگر

قراربودكهش��ماكوچكبش��ويد؟«اوباقيافهایجدیگفت:

»بلهخانمبايدكوچيكمیش��ديم!«همهتعجبكردند!پرس��يدم:

»چهطورچنينچيزیبهفكرترسيدهاست؟«بااعتمادبهنفسگفت:

پيمارادرآس��مانمیبينم،كوچكاست.
»خوبخانِمعزيز!وقتیهوا

ش��دهباشند«.نفسیبهراحتی
پسآدمهایداخلآنهمبايدكوچك

اينطور...«دراينهنگامهمهیبچههابا
كشيدموگفتم:»هان!كه

ديدند؛درحالیكهمهرگانباحيرتبهآنانمینگريست.
صدایبلندخن
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اشاره 
درسانش��ايكیازمهمترينو

درعينحالمغفولتريندرسهای

نظامآموزش��یاس��ت.ازطريقاين

درسع��الوهبرتقوي��تذوقادبی

وحس��نزيباشناس��یدانشآموزان،

میتوانزاويهیديدآنانرانس��بت

ب��هپيرام��ونومحيطزندگیش��ان

گس��ترشداد.دربرنامهیدرس��یملیبهارتباطدانشآموزانباچهار»خ«

)خدا،خلقتوطبيعت،خودوخلقخدا(توجهشدهاستوشايدانشايكیاز

درسهايیباشدكهبتواندزمينههاوابزارالزمبرایتحققاينگزارهرافراهم

آورد.دربرنامههایادبياتفارس��یسالششمابتدايی،درسانشاونگارش

ازجملهدرسهايیاستكهبهآنبسيارعنايتشدهاست.برایهمراهیبا

اينجريانوبرایآنكهآموزگارانشش��م،ازكارهایابتكاریسايرمعلمان

خبردارشوندوديگرآموزگارانهمازكارهایخوبالگوبرداریكنند،آزمون

انش��ایمدرس��هراهنمايیخاتمتهران،برایسالاولراهنمايی)كهاكنون

تقريباًهمانشش��ماس��ت(درنوبتاولسالقبلراكهمعلممربوطهآقای

رمضانپور طراحیكردهاست،درادامهمیآوريم.سؤاالتاينآزمونعالوه

براينكهمهارتنوش��تنرادردانشآموزانپرورشمیدهد،مهارتخوبو

عميقديدنودرستشنيدنرانيزدركنارپرورشخالقيتموردتوجهقرار

میدهد.همچنين،نكتهیمهمیدرس��ربرگاينآزمونبهچشممیخورد

كهآننيزابتكاریاس��ت:»زمانآزمون70دقيقه/حداقلزمانحضور60

دقيقه«؛يعنیمعلماينكالس،حداقلزمانالزمبرایپاسخگويیكاملبه

پرسشهایخودرا60دقيقهمیداند..

البتههمكارانمحترمبايددرنظرداشتهباشندكهاجرایآزمونباهمين

س��ؤاالتبرایدانشآموزانآنها،ممكناس��تمناسبنباشدوالزماست

ب��االگوگيریازپرس��شها،درهنگاماس��تفاده،انعطافپذيریوهماهنگی

پرس��شهایطرحش��دهبادانشآموزانوشرايطمدرس��هیخودرادرنظر
بگيرند.

بچه های 
رنگارنگ

بچههایرنگارنگ
مؤلف:محمدحسنرادمنشوديگران

ناشر:مؤلف)بصيرتافزا(-)09133527197(
نوبتچاپ:دوم.بهار1391

قيمت:6800تومان

تاكن��وندرمجلهیرش��دآم��وزشابتدايی
مطالبمتنوع��یدربارهیاخت��الالترفتاریيا
گفتاریخواندهايد.كت��اب»بچههایرنگارنگ«
نيزازنوشتههايیاستكهمؤلفانآندردوفصل
بهبررس��یاختالالتكودكانوهمچنينارائهی

راهكارهایدرمانیآنهاپرداختهاند.
امااختاللچيس��توبهطوركلیچهرفتاری
رااختاللمیگويند؟راهبردهایروانشناس��یو
تربيت��یدرتعليموتربيتبهتركودكانونوجوانان

چيست؟
ب��امطالعهیكت��اببهپاس��خبس��ياریاز

سؤالهایخودخواهيدرسيد.
محمدحسنرادمنشوهمكاراناودرتأليف
اينكتاب-افسر خلیلی،ابوالفضل آزادنیاو
سمیه سلطانی-همگیازفرهنگياناستانيزد

هستند.

همه ی آموزگاران بخوانند؛ ششمی ها به کار بگیرند 

آزمونی زیبا 
برای درس انشا
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1.خودت��انراط��وریباجزئياتتعريفكنيدك��هدركنارديگر

دانشآموزانمدرسهیخاتم،حتیبرایيكفردغريبههمبايكنگاه
قابلشناسايیباشيد!

2.داستانيانوشتهیكوتاهیباتأثيرگرفتنازتصويرزيربنويسيد.



3.بادقتدرجزئياتظاهریمراقبجلسهیخود،مشاهداتتانرا

بنويسيدودرانتهاناممراقبراذكركنيد.

نزيررابهدلخواهخودادامهدهيدوبهپايانبرسانيد.
4.داستا

»علفهابلندش��دهبودندوتاپایكوهادامهپيدامیكردندآفتاب

كمكمغروبمیكردوپس��رکهرلحظهبيشترمطمئنمیشدكه

راهشرادرميانعلفهاگمكردهاس��ت.حاالبهجايیرس��يدهبود

كهرشدعلفهاكمترش��دهبود.همانجارویكچلیزميننشست،

زانوهايشرابغلكردوباخودشفكركردكهچقدرخوبمیشداگر

هيچوقتراهشراپيدانمیكرد.رویزميندنبالچيزیگشتكهتا

صبحسرگرمشكند.يكحلزونبهيكتكهعلفچسبيدهبود.حلزون

رارویانگش��تشنشاند.حلزونچندباریمس��يرشرابهواسطهی

حركاتانگشتپسرکتغييرداد،بعدخستهشدورفتداخلالكشو

ديگربيروننيامدتاپسرکبايكدنيابيهودگیتنهابماند...«

5.داستانیراكهدرتصويرزيرمشاهدهمیكنيد،تعريفكنيد.



6.رویتابلویاعالناتمدرسه،درراهرویمنتهیبهكالسهای

اولودومچهجملهایدربارهیبهارنوشتهشدهاست؟

7.مدرسهچندسرويسبهداشتی،چندگلداندرپاگرد،چندتابلوی
اعالناتوچندنورافكندارد؟

شنگولومنگولوحبهانگور،بهعنوانوكيلمدافع،
8.درداستان

گرگناقالراتبرئهكنيد!

9.فكرمیكنیچرابايدبنويسی؟

10.صداهاي��یراك��هدردهدقيقهیپايانیامتحانمیش��نوی،
بنويس.

حال با توضیحاتی که داده شد، سؤاالت اين آزمون را در پی می آوريم. 
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از این به بعـد
كـاالی ایرانی می خریم

اعظم عامری

آموزگاردبستانراهدانش،شاهرود

بهخاطرخشكیپوستدستهايم،پسازشستنآنهابايدازكرماستفادهمیكردم.يكروزوقتیدركيفمبهدنبالكرممیگشتم،يكیاز
دانشآموزانمگفت:»خانماگركرمنياوردهايد،ماكرمداريم.تازه،كرممابهترهچونخارجيه!«

گفتم:»اگرخارجيهمناستفادهنمیكنم.«پرسيد:»چراخانم؟«درحالیكهبهنوشتهیرویيكیازتابلوهایكالساشارهمیكردم)توليد
ملی،حمايتازكاروسرمايهیايرانی(گفتم:»همهاينعبارترابخوانند.«كمیدربارهیآنتوضيحدادموبحثوگفتوگوهاشروعشد.صحبت

درموردكيفيتوقيمت.همچنيندربارهیفايدهیخريدواستفادهیكاالیايرانیونتيجهیخريداجناسخارجیصحبتكردم.
درحالیكهبحثهاادامهداشت،گفتم:»خريدبعضیكاالهامیتواندبهنفعدشمنانمسلمانانباشد.«همهتعجبكردهبودند.پسازمختصر

توضيحیكهدادمزنگخورد.روزبعدديدمبچههاوسايلی
مانندكرمولوازمالتحريرواسباببازیهایايرانی

ب��هكالسآوردهاند.آنهامیگفتند:»ما
سعیمیكنيمازاينبهبعدكاالی

ايرانیبخريم؛چوننمیخواهيم
بهدشمنانمسلمانانكمك

كنيم.«
وی
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اشاره

در مدرسه های کشور آموزگاران نوآور و فعال بسیاری حضور دارند که دارای کوله باری از تجربه هستند و بی چشم داشت، 

آموخته ها و دانسته های خويش را به دانش آموزان و ديگر همکاران انتقال می دهند.

اين بار به دبستان پرتو دانش از ناحیه ی سه کرج رفته ايم و با دو آموزگار باسابقه و تالش گر به صحبت پرداخته ايم. 

يکی از اين تالشگران خانم پروين نوروززاده، 34 سال سابقه ی تدريس دارد و در قسمت های مختلف آموزشی کار کرده و 

تجربه اندوخته است. او می گويد: »اما هیچ جايی بهتر از کالس درس نیست. من دانش آموز شاگردانم هستم.«

آموزگار ديگر خانم اکرم باقری شاد است که از سال 1359 وارد عرصه ی تعلیم و تربیت شده است و به کار 

خود عشق می ورزد. از شما مخاطبان گرامی دعوت می کنیم نخست به گفت وگو با نوروززاده و سپس به سخنان باقری شاد 
توجه فرمايید.

من دانش آموز شاگردانم هستم!
گفت وگو با دو آموزگار پرتجربه و مؤلف از ناحیه ی سه کرج

اصغر نديری

عکس: رضا بهرامی

اكرمباقریشادپرويننوروززاده

ش��عروقصهونمايشخ��القفعاليتهايی
راتنظي��مك��ردهام.كاره��اوتجربههاي��مرا
نخس��تيابافرزندانخودماجرامیكردميا
ازنتيجهیكارهایديگربرایآنهااجراهايی
داش��تم.بهاينترتيبآنه��ارانيزواردكارو
فعاليتمیكردم.درپیاينحركتهابودكه
مسئوليتگروهنمايشخالقبهمندادهشد.
بچههامنبعخالقيتهستندودرحقيقتبه

نوعیالهامبخشمنبودهاند.
 در اين جـا کتاب هايـی را می بینم 
که نوشته ی شماست. درباره ی آن ها 

توضیح دهید.
كتاب»نمايشخالق«حاویموضوعاتی
بهزبانش��عراس��ت.درواقع،آنهااتفاقاتی
هستندكهبرایمنافتادهاندوسپستوانستهام

آنهاراثبتكنم.
كتاب»كارمربی«درارتباطباواحدهای
كاریمثل»مس��جد«،»اي��ران«و»بازار«و
غيرهبرایپيشدبس��تاناست.كتاب»مبانی
علمیبرایپيشدبستان«درزمينهینمايش
خالق،نقاش��یوكاردس��تیاست.اينكتاب
اهمي��تدورهیپيشدبس��تانوارتباطآنبا

پايههایبعدیرانشانمیدهد.
 نظـر شـما دربـاره ی ارزش يابـی 

توصیفی چیست؟
نم��رهای ي��ا كّم��ی ارزشياب��ی در
دانشآم��وزاندچ��اراضطرابناش��یازكم
يازيادش��دننمرههس��تند.مثاًلدرخانهبه
دانشآموزگفتهمیش��وداگرنمرهاتكمشد
بهخانهنيا.باتغييرنوعارزشيابی،احس��اس
اضطرابدانشآموزانكممیش��ود.البتهاگر
ارزشيابیتوصيفیپشتوانهیاجرايیمحكم
داش��تهباشد،دارایآيندهیخوبیخواهدبود.
ازش��ائبههايیكهوجوددارد،احتمالبیسواد
ب��ارآمدندانشآموزاناس��ت،امادرمجموع

اضطرابآنهاراكممیكند.
 چه خاطره ای از تدريس در مناطق 

جنگی داريد؟
درخوزس��تانمناطقدوزبانهكمنيست.
دانشآموزانیداشتمكهفارسینمیدانستند.
دانشآم��وزیبودكهدرح��د»منبخوانم«
فارس��یراحرفم��یزد.روزیاجازهگرفت.
درحال��یكهكتابرابهصورتشچس��بانده
بود،خواند:»بود...اردک!«باش��نيدنصدای

 خانم نوروززاده کار را از چه سـالی 
شروع کرديد و ادامه داديد؟

منليس��انسآموزشابتدايیهس��تمو
فعاليتمراازسال1357ودراستانخوزستان
شروعكردم.ششسالاولخدمتراازسال
1358وپسازپيروزیانقالباس��المیدر

روستایجنگيهدراطرافاهوازگذراندم.
درواقعادامهیكارمنهمسختوهم
راحتبود.راحتوش��يرينازايننظركهدر
روستاتدريسمیكردموسختازايننظركه
زمانجنگبودوفرزندانمدراهوازمیماندند.
بههرحال،از1377بهدليلانتقالهمسرمبه

تهرانمنهمبهاستانالبرزمنتقلشدم.
 فعالیت ها و برنامه های کاری شما 

چه بوده است؟
م��نمعلمراهنم��اب��ودموهمچنيندر
گروههایآموزش��یشهرس��تانهایاستان
تهرانونيزپيشدبس��تانیخدمتكردهام.به
همي��ندليلايدههايیبهمربي��انمیدادمو
آنهانيزاجرامیكردند.بهاعتقادمنمربیها
تواناي��یخاصیدارن��دودراثراينفعاليتها
نيروهایبرترشناسايیمیشوند.درزمينهی

29

دوره  ی16/شماره ی5
بهمن 91



اومتوجهش��دمكهكت��ابرابرعكسگرفته
اس��توازخودشچيزهايیمیگويد.كتاب
رابرگرداندم.عصبانینش��دمونگفتم:»حاال
پسازچندماه،چ��رانمیتوانیبخوانی؟«با
حوصلهكتابرابهدستشدادموپشتسرش
ايستادمتادرستبخواندوپيشهمساالنش
شرمندهنشود.بچههامیخواستندبهاوبخندند
امااجازهندادم.بهآهس��تگیدرسرازمزمه

كردمواوهمبامنتكراركرد.
 در کنار تألیف کتاب های جديد، چه 
موارد ديگری شـما را به ادامه ی کار 

امیدوارتر می کند؟
اميدمنبهخودبچههاست.سطحسواد
خانوادههممهماس��ت.بهوي��ژهمادرنقش
اساسیتریدارد؛زيرازمانبيشتریرابافرزند

میگذراند.
گاهمیبينيمفصلهایدرسیكتابهای
پايهیاولتناسبندارند.ايناحساسبهمن
دستمیدهدكهش��ايدمؤلفانبچههارابه

اندازهیآموزگاراننمیشناسند.
م��ندرتدريسخودب��هبچههافرصت
تفكرمیدهمومیگذارمراهحلهایديگری

رانيزبيابند.
 دانش آموزان به کدام کتاب پايه ی 

اول عالقه نشان می دهند؟ چرا؟
بهكتابعلوم؛چونطبيعتدرآننقش

دارد.باديدنتصاوير،بچههاكنجكاومیشوند.
بايددانشآموزانرابهطبيعتعالقهمندكرد
وازتشويقآنهاغافلنش��د.درايندرس،
هموارهمتنرامستقيماًبرایبچههانخواندهام
بلكهبااستفادهازمحتواوعكسها،پيامرابه
دانشآموزانرساندهام.دراينراهازاطالعات

پايهیآنهانيزبهرهمیبرم.
 آموزگارتان در پايه ی اول ابتدايی، 
کـدام درس را بهتـر از بقیه تدريس 

می کرد؟
ابتداي��ی، اول كالس در آم��وزگارم
رياضیرابهش��يوهایمناس��بوهمهفهمو
دوستداش��تنیتدريسمیك��رد.اودرسرا
طوریتش��ريحمیكردكهان��گاردارایروح
است.حاالمناينعالقهرابهدانشآموزانم

منتقلمیكنم.
 در کارهای شما آثار خوش نويسی 
هم ديده می شـود. آيـا خوش نويس 

هستید؟
اي��ندرمنزمين��هیارث��یدارد.البته
همسرمنيزبهخوشنويسیمیپردازدواين
انگيزهایاس��تتامنه��متمرينكنم.اين
موضوعباعثشدهاستكهدركالسبهخط
بچههاتوجهكنم.بهدنبالآنوضعنوش��تن
بچههانيزبهترش��دهاست.آنهاخطزمينه
راش��ناختهاندوتنهاپسازگذشتپنجماهاز

آغازسالتحصيلیمیدانندكدامحرفباالتر
ازخطكرسیوكدامحرفدروسطيازيرخط
كرسینوشتهمیش��ود.ضمناًدانشآموزانی
راهمكهاس��تعدادیدرخوشنويسیدارند،
شناس��ايیوبهانجمنخوشنويسانمعرفی

میكنم.
برنامـه ی  شـما  آثـار  میـان  در   
هفتگی تصويری به چشـم می خورد. 
دانش آمـوزان از آن چه اسـتفاده ای 

می کنند؟
اينبرنام��هنوآوریخودماس��ت.برای
اينكهبچههایپاي��هیاولازابتداخواندن
ونوش��تننمیدانند،برنامهیدرسیآنهارا
باش��كلمینويسم.بهاينترتيبازروزاول
آنهايادمیگيرندكارهايشانراشخصاًانجام
دهندوكمتربهخانوادهوابس��تهش��وند.اين
برنامهدرامال،ورزش،هنر،حسابوفارسی
كاربرددارد.درتنظيمبرنامهبهمناسبتهای
ماهتوجهدارمودرسهايیراكهساعتهای
بيشتریدارد،بهروزهايیمیاندازمكهتعطيلی

كمتریبهآنهامیخورد.
 جمله ی پايانی شما چیست؟

درب��ارهی»معلمی«میگويمكهرش��د
ادامهداراس��ت.دراينسالهاازدانشآموزان
خودبس��ياري��ادگرفت��هام.م��ندانشآموز

شاگردانمهستم.

 همان طور که در بخش اشاره ذکر شد اکرم باقری شاد نیز از آموزگاران فعال و پرسابقه است. او تنها عامل دوام معلم و 
صالبت در کارش را عالقه و عشق می داند. با دقت در اين که اين آموزگار سال های بسیاری را در پايه ی پنجم تدريس کرده 

است، از وی می پرسیم: »آيا پايه ی ششم و تقسیم بندی جديد 3-3-6 را می شناسید؟«
دورهیحضوریآشنايیباايننظامومطالبكتابهاونحوهیتدريسراگذراندهام.خودمنيزمطالعاتیباالترازپايهیپنجمابتدايیداشتهامو

آشنايیيافتهام.
 آيا اصوالً پايه ی ششم دوره ای شبیه ابتدايی است؟

بهنظرمندورهایاستكهدروستخصصیمانندحرفهوفنيازبانخارجیندارد.فكرمیكنممطالبپايهیپنجمسلسلهواردرآنپيشرفتهتر
میشود.مثاًلدانشآموزاگردرپايهیپنجم،تقسيماعشارراخواندهاست،اينجاكسراعشاریراهممیخواند.حرفهوفننداردامادرعلوممطالبیهست

كهبهآنسمتمیرودوبهاينترتيب،مهارتهایزندگیمطرحمیشود.
  آن گونـه کـه مشـخص اسـت، شـما آماده ايـد تـا در پايـه ی ششـم تدريـس کنیـد. اصـوالً نظـر شـما دربـاره ی

 3-3-6 چیست؟
جوابش��مارابهگونهایديگرمیدهم.درواقعدرآموزشهایمانقايصیوجوددارد.درطولس��الهایخدمتخودديدهامكهاهدافنهفتهی
درسهابهدليلتعجيلدرتدريس،آشكارنمیشود.گاهیمعلمبهسرعتدرسمیدهدوبهسرعتازدانشآموزانمیپرسد:»خب،بچههاپسنتيجه

چهشد؟«آموزگاربايدبافراغخاطروارددورههایضمنخدمتشودوابزارسازیوحلمسئلهرابياموزد.
اگراينموضوعاترعايتشودفكرمیكنمساختارآموزشی3-3-6بهموفقيتهایمّدنظرخودبرسد.
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بهبچههاگفتمفرداباخودش��انپاستيلبياورند،چونمیخواهيمكار
جديدیانجامدهيم.فرداازبچههاخواس��تموس��ايلكارش��انرارویميز
بگذارندوبرگهیس��فيدینيزبههمهیآنهادادم،اماباتعجبديدمكه
رویميزبعضیازبچههابهجایپاستلنقاشی،پاستيلخوراكیقرارداده
شدهاست.وقتیخودبچههابهرویميزهایهمديگرنگاهكردند،ناگهان

ولولهایدركالسراهافتادكهآميزهایازخندهوتعجببود!

آموزش وزن به دانش آموزان 
سهیال حامدی )جنگ( 

آموزگار دبستان حضرت صديقه کبری)س(
 بندر امام خمینی)ره( خوزستان 

ازبزرگتاكوچك)كيلوگ��رم،صدگرم،دهگرم،يكگرم(،يكمّميزوسـايل مورد نیاز: چندوزن��هیمقوايیبهرنگهایمختلفهدف: آموزش گرم و کیلوگرم 
ومثالهایديگریمیزند.بهاينترتيب،معلمايندرسرابهصورتهزارمگرمخواندهمیشود.درادامه،معلموزنههاراكموزيادمیكندراراهنمايیمیكندكهعدد1/243يككيلوگرمودويستوچهلوسههمچنيندانشآموزادامهیعددرارویزمينمینويسدومعلمبچههاوزنهیصدگرمی،دهگرمی،يكگرمیدردستدوستانشانوجوددارد.كدامش��عرخودرامیخوانندوازبچهه��امیخواهيمكهبگويندچندهرمقواشعرینوشتهشدهاس��ت(.بههمينترتيبدانشآموزانهركهنمايشبازیمیكند،همراهش��عرخودرامعرفیمیكند)پش��تكهاينعددراباگچسفيدرویزمينبنويسد.سپسدانشآموزبعدیدردستدوستانشانوجوددارد.بعدبهيكیازدانشآموزانمیگوييم»هزارم«است.ازبچههامیخواهيمبگويندبهترتيبچندوزنهیيكانپنجميندانشآموزسهوزنهیيكگرمیمیدهيمكهنشاندهندهیوزنهیدهگرمی-كهنش��اندهندهی»صدم«اس��ت-میدهيم.بهنشاندهندهی»دهم«است-میدهيم.بهدانشآموزديگریهمچهاردانشآم��وزديگریراصدامیزنيموب��هاودووزنهیصدگرمی-كهاست-وبهدانشآموزديگرمقوایمميزقرمزرنگیمیدهيم.سپسبهدانشآموزیيكوزنهی»يكان«-كهنشاندهندهیكيلوگرممقوايیبهرنگقرمز.

بازیتدريسمیكند.

* توضیح دفتر مجلـه: ازارائهی
ش��عرهمراهبااينتجربه،بهدليلآنكهفاقدوزنو

قافيهبود،خودداریشد.شعرارسالیهمكارمحترمفقطدارای
ريتمبودوطبيعیاس��تچنينش��عرهايیبهدليلآنكهفقط

میتوانندبهوسيلهیخودابداعكنندهیريتمبهكاربروند،
قابليتتعميمندارند.

راشین شحیب زاده 

آموزگار دبستان میالد، بندر ماه شهر خوزستان 

پاستل یا پاستیل؟ 
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کبري محموديمعلم این است!

مادر يک دانش آموز دوره ي ابتدايي

روزاولمهر،وقتيپس��رمازمدرس��هبهخانهآمد،ازاوپرس��يدم:
»معلمتچهطوراست؟امروزچهكاركردي؟دوستانتچهطوربودند؟«
دربرابراينهمهس��ؤال،كودکهشتس��الهيمنفقطيكجواب
داش��ت:»خوبب��ود.مامان،معلمم��اخيليبامنطقاس��ت.«ازاين
تركيببندِياوبراي»بامنطق«،همخوش��مآمدوهمخندهامگرفت.
حرفشآنقدربرايمجالبومهمبودكهبالفاصلهپرس��يدم:»چهطور

مگر؟چهكاركرده؟«
پسربچههايهشتنهسالهراكهميشناسيد.معمواًلحوصلهي
توضيحدادنندارند.بنابراينپسرمگفت:»نميدانم.ازحرفهايشمعلوم

بودكهخيليبامنطقاست.«ورفتتابهبازياشبرسد.
بهتجربهميدانس��تمكهچونامروزروزاولمدرس��هبوده،معلم
حتم��اًروشوطرزكارخودرابرايبچههاتوضيحدادهاس��ت،امااين
براي��مجالببودكهآموزگاريبرايدانشآم��وزانپايهيدومابتدايي
قوانينكالسيوطرزكارشراچنانتوضيحدادهكهدانشآموزبهخوبي
همقوانينوهمآموزگارراپذيرفتهتاجاييكهخانمآموزگارخيليهم

منطقيبهنظرآمدهاست.
اينپيشزمينهراازمعلمشداشتمتااينكهبهاولينجلسهيمالقات
جمعيوالدينباآموزگارهرپايهدعوتشدم.باآموزگارميانساليروبهرو
شدمكهاتفاقاًحوصلهيبچههارابيشترداشتتاحوصلهيپدرومادرها
را.انتظارداشتمقوانينكالسياشرامثلبعضيمعلمانبراياولياهم

ش��رحدهدتاآنهانيزيكبارديگرقوانينرابرايبچههايش��ان
توضيحدهندكهبهقوليمحكمكاريشدهباشداما

برخالفاينانتظارمعلماز
اولياخواس��تك��هدركار
كالسوتدريسدخالت
نكنند،بلكهفقطبچههارا
حمايتكنند.بهماتذكر
دادك��هب��هبچههادر
خانهتدريسنكنيمو
اينمقولهيتخصصي

رابهعهدهيمعلمبگذاريم.
ازاينه��امهمتر،مدامبهپدر

ومادرهاي��ادآوريميكردكه
بازب��انمثبتبابچهها

سخنبگويندنهبازبانمنفي،گله،شكايت،غرولندوتهديد.
ويمثالآوردكهاگردرخانهبهدانشآموزامالميگوييدواوغلط
مينويسد،غلطهايشراپررنگنكنيدكههممنببينموهمخودش.
كلمهيغلطرابهفرزندتاننشاندهيد؛ازاوبخواهيداشكالآنرابيابدو
دوبارهكلمهيصحيحرابنويسد.بهاونگوييدغلطنوشتهاي،بلكهبگوييد

اينكلمهبهفالنشكلدرستاست.
وقتيبچهسرگرمبازيولذتبردناست،صدايشاديوخندهاشرا
باگفتناينجمالتكه:»مگرتودرسنداري!،مشقهايترانوشتهاي؟
كاشي��كذرههمموقعدرسخواندناينطوريميخنديدي«قطع
نكنيد.يكبارهاوراسرزنشنكنيد؛طوريكهناخودآگاهگمانكندبازي
درتضادبادرساستوموفقيتدرگروتمرينديكتهورياضي.وقتي
درحالنقاشيكشيدناست،اوراسرزنشنكنيدكهيككمهمرياضي
كاركن!كمترينبرخوردصحيحايناستكهمثاًلازاوبخواهيدشكل
اعدادرابكشد،بانقاشيجمعوتفريقاعدادرانشاندهدوازاينقبيل

تمرينها.
تمامتابستانهموارهنگرانياماينبودكهچهطورازآموزگاركالِس
35نفريمدرسهيدولتيبخواهمبهپسرمنتوجهكند،اوراببيندو
بشنود،بهشخصيتشاحترامبگذاردودريككالم،تفاوتهايفردياش
رادرنظربگيرد.حاالكهچهارپنجماهيازآغازسالتحصيليميگذرد،
خوشحالوخرس��ندمازاينكهاينجريانبرعكسشدهاست.معلم
فرزندم،آموزگاريكههرروزوهر
سالباتعدادفراوانيازدانشآموزان
همس��نوس��الپس��رمنبرخورد
دارد،ازمنميخواه��دبادانشآموز
هش��تنهس��الهطوريبرخورد
كنمكهمباداروياوتأثيرمنفي
بگذارد.ميخواهدجمالتمثبت
رابهكارگيرموهشيارباشمكه
مباداباجمالتمنفي،شخصيت
واعتمادبهنفساوراخدش��هدار

كنم.

مروري بر آثار هنري استاد کالرا آبکار در کاخ موزه ي سعدآباد تهران
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