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آموزش هاي رفتاري
در كالس هاي چند پايه

كالس چندپاي��ه تركيبی از دانش آم��وزان چند پايه در 
يك كالس اس��ت. تع��داد دانش آموزان ه��ر پايه معموالً 
بين صفر و... كمتر از 10 تاس��ت. چون اگر پايه ای، تعداد 
دانش آموزانش به حدود 10 نفر برس��د، كالس مس��تقل 
تش��كيل می شود. تصور كنيد كالسی از هر پاية  ابتدايی، 
اول تا شش��م، دو يا س��ه دانش آموز داش��ته باشد و شما 
معلم اين كالس باش��يد. با توجه به اهميتی كه آموزش 
پاي��ة اول دارد و بايد زمان مس��تقلی را به آموزش آن ها 
اختصاص دهيد، در آن زمان، دانش آموزان پايه های ديگر 
را به چه كاری مش��غول می كني��د؟ اين وضعيت هنگام 

آموزش پايه های ديگر نيز رخ می دهد.
كالس های چندپايه معموالً در روستاهای كم جمعيت و 
دور از مراكز بخش و شهرستان تشكيل می شوند. معاون- 
آموزگار اين مدرس��ه ها از راه دوری به مدرسه می آيند و 
پيمودن مسافت طوالنی برای معلم تبعاتی دارد. شرايط 
آب و هواي��ی، وضعي��ت جس��مانی و خانوادگی معلم و 
اتفاقاتی كه ممكن اس��ت او را دير به مدرس��ه برسانند، 
نيز همواره مسئله س��از می شوند. البته به همين نسبت، 
معلم با بچه ها رابطة عميق عاطفی برقرار می كند. محبت 
رشتة اصلی آموزش برای چنین معلمانی می شود. 
معلم اين كالس به خاطر سختی های فراوانی كه متحمل 
می شود، واقعاً عاشق آموزش و دانش آموزانش می شود و 
اين محبت و عشق را بچه ها هم به خوبی درك می كنند. 
چنان كه گاهی مس��ئوليت باز كردن در مدرس��ه و سر و 
س��امان دادن كارهای اوليه تا هنگام تش��كيل كالس را 
بچه های بزرگ تر به عهده می گيرند.  شايد بتوان به اين نوع 
آموزش كه بنيادش بر پاية محبت طرفين مستحكم شده 
اس��ت، آموزش اقتضايی گفت. دانش آموزان كالس  های 
چندپاي��ه از معلم مهربان و دلس��وز خ��ود آموزش های 

رفتاری نيز می گيرند؛ مثل:

دانش آم��وزان در زنگ ه��ای تفري��ح معم��والً 
به ص��ورت گروهی بازی می كنند. در كالس های 
چندپايه، چون تع��داد دانش آموزان هر پايه كم 
اس��ت، اعضای گروه از پايه های متفاوت تشكيل 
می شود. بازی های كودكانه زمينه ساز يادگيری 
مهارت های اجتماعی است كه به همدلی و رأفت 
بيشتر می انجامد و ثمرة آن ها مشاركت بيشتر در 

مسائل آموزشی و پرورشی كالس  است
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در كالس ه��ای چندپايه كه بيش��تر در مناطق 
محروم تشكيل می شوند، منابع مالی و امكانات 
آموزش��ی بسيار بس��يار محدودند. دانش آموزان 
در فضای همدالنه ای ك��ه با آموزگار خود دارند 
و قدرشناس��ی كه در اين فضا آموزش ديده اند، 
محافظ و نگهبان اجزا و ملزومات مدرس��ة خود 
هستند. آن ها فضای مدرسه را مانند خانة خود 
می دانند و نس��بت به استفادة صحيح از وسايل، 

دقت الزم را دارند.

حفاظت
فض��ای صميم��ی و پر از عش��ق و صفاي��ی كه در 
ذره ذرة مكان مدرس��ه موج می زند، حس همياری 
شديدی در دانش آموزان ايجاد می كند. هر كدام از 
دانش آموزان در موقعيت  حاضر هميار معلم می شوند 
تا كارهای اجرايی، بهداشتی و پرورشی را كه معلم 
به آن ها واگذار می كند به خوبی انجام دهند. محصول 
چنين كالس هايی، پرورش دانش آموزانی متعهد، با 
محبت و مسئوليت پذير است كه معموالً چند سال 
بزرگ تر از سن خود به نظر می رسند. گرچه شرايط 
فضا و م��كان و زمان با آموزش اقتضايی را به  دنبال 
دارد، ولی بخش كوچكی از اين مدل در كالس های 

ديگر نيز قابل اجراست. 

همياری

معاون- آموزگار نس��بت به آموزگار كالس تك پايه ساعت 
كاری بيشتری دارد. لذا زمان بيشتری را بين دانش آموزان 
كالس و فضای مدرسه است. طبعاً حجم كارهايی نيز كه 
بايد انجام دهد زياد اس��ت. او با اعتماد به دانش آموزان كه 
حاصل محبت و عش��قی اس��ت كه نثارش��ان كرده است، 
مس��ئوليت های بس��ياری را به دانش آم��وزان وامی گذارد. 
دانش آم��وزان نيز مش��تاقانه و متعهدانه قدر اين اعتماد را 
می دانن��د و نقش خود را به خوبی ايفا می كنند. در صورت 
لزوم از راهنمايی های مش��فقانه معلم خ��ود نيز بهره مند 

می شوند. مسئوليت هايی مثل:
 آموزش يا پی گيری حل تكاليف بخشی از موضوعات درسی توسط دانش آموز سال باالتر

 آموزش دانش آموز ضعيف تر توسط دانش آموز قوی تر در يك پايه
 تقسيم كار آموزش به صورت گردشی در يك پايه )مثاًل در پاية  سومی با سه دانش آموز، يك دانش آموز به دو 

نفر ديگر امال می گويد و برگه ها را تصحيح می كند. بار ديگر، نوبت نفر بعد می شود تا اين نقش را ايفا كند(.

مسئوليت پذيری


