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 امروز كه به دلیل شیوع بیماري كرونا شكل آموزش تغییر یافته است، معلمي هم فداكاري بیشتري می طلبد. چنانكه یكي رنج 
راه را به جان مي خرد تا خود را به دانش آموزاني برساند كه از آموزش مجازي بي بهره اند. و آن یكي روي تخت بیمارستان، تا آن لحظه 
كه جان در بدن دارد، معلمي مي كند. دیگري هم ارثیة ١٢ میلیارد ریالي خود را براي خرید تبلت و گوشی براي دانش آموزان محروم 
در روســتاهاي خوزستان وقف می کند! او كه در روستاي دهجي در جنوب استان خوزستان به دنیا آمده است، خود با محرومیت 

آشناست و سال ها نیز در مناطق محروم معلمي كرده است.
مجلة رشد معلم به گفت وگویی ساده و صمیمانه با حسین اسدي نشسته است.

چنیناستمعلمی

 چرا تصمیــم گرفتید با ارثیة 
پدري خود، براي دانش آموزان بی بضاعت 

موبایل و تبلت بخرید؟
تصميم داشــتم بــا ارثية پــدرم يك 
خودروی خوب بخرم. حتي تا پاي قرارداد 
هم رفته بودم كه تماســي از دبســتان 
شــهيد رجايي مرا به راه ديگري كشاند. 
آن ها گفتند دانش آموز دختري، به خاطر 
نداشتن گوشي، افسرده شده است! نبايد 
اجازه داد هيچ كودكي در هيچ شرايطي 
افسردگي را تجربه كند و به دليل نداشتن 
گوشي هوشــمند، از تحصيل دور شود. 
بالفاصلــه براي او يك گوشــي خريدم. 
شــادي و رضايت او باعث شــد ديگر به 

روان بودن فرمان آن خودرو فكر 
نكنم. تصميمم قطعي بود. 

با 12 ميليارد ريال 443 
تبلــت و گوشــي براي 
دانش آموزان كم برخوردار 
خريدم تا از افت تحصيلي 
ايــن عزيــزان جلوگيري 

شود.

 به نظر شما این كار چه تغییري 
در زندگي این دانش  آموزان ایجاد می کند؟

كــودك نبايد غيــر از درس خواندن و 
شــاد  بودن دغدغة ديگري داشته باشد. 
بايــد به آينــده اميدوار باشــد.  چنين 
را  زندگی شان  خودشان  كودكاني 
تغيير می دهنــد. من با اين كار 
فقط شــرايط را مهيــا كردم تا 
آن ها احســاس نكنند چيزي از 
ديگـــر دانش آموزان كم دارنـد. 
به  بازگشـــت  با  آن ها 
درس خوانــــدن، 

خودشان آينده شان را مي سازند.

 آیا اقدام شــما بــراي دیگران 
الهام بخش بود؟

بله. در همــان ابتدا بــرادرم هم 250 
ميليون تومان كمك كرد. يكي از معلمان 
اهــوازي نيــز ارثيه اش را براي ســاخت 
مدرسه اهدا كرد. افراد متعددي در داخل 
و خارج از ايران براي كمك اظهار آمادگي 
كردند. بعضــي خرده می گرفتند كه چرا 
كار را رســانه اي كردم؛ پاسخم اين است 
كه براي ايجاد انگيزه و ترغيب ديگران به 

چنين كارهاي خداپسندانه اي. 
 همين طــور هم شــد. فيلم هايي كه از 
شادماني كودكان بعد از دريافت گوشي ها 
گرفته شده اســت، آن قدر ديگران را تحت 
تأثير قرار داده اســت كه هر كسي را وادار 
مي كند دست به كار خير شود. ديدن لبخند 
رضايت كــودكان، حتي براي خود من هم 
انگيزة جديدي ايجاد كرده است. قصد دارم 
با كمك دوســتان و خيرين، مدرسه هاي 
عشايري تأسيس كنم. اين راه ادامه دار است.

حســین اسدي كارشــناس ارشد 
فلســفه و حكمت است. ٢٨ سال در 
مقطع ابتدایي ســابقة تدریس دارد.

الگوهاي  تدریس  رتبه دار  بار  چندین 
برتر بوده است. در سال ٩١ معلم نمونة 
استان خوزستان و در سال ٩٤ معلم 
نمونة كشور شد و در حال حاضر راهبر 

آموزشي شهرستان اندیمشك است.

گفت وگو
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