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گفت وگو با معلم تربیت بدنی خالق 
از شهرستان میناب در استان هرمزگان

ایدۀ ساخت دهکدۀ ورزشی از کجا شکل گرفت؟
 در شروع کارم در این مدرسه، با همکاری مدیر مدرسه یک 
نیازسنجی اولیه از دانش آموزان در زمینة درس تربیت بدنی انجام 
دادیم. در مرحلة بعد فهرســتي از امکانات و وسایل موجود در 
زمینة فعالیت های ورزشی تهیه کردیم و در ادامه و برای پیشبرد 
اهداف درس تربیت بدنی، امکان ســنجی جامعي برای افزایش 
وســایل و فضاهای درس تربیت بدنی با استفاده از ظرفیت های 
درونی و امکانات موجود مدرسه انجام شد. در این كار هر مقدار 
که پیش می رفتیم ایده های تازه تری به ذهنمان می رســید. با 
ساخت وسایل جدید ورزشی بسیاری از فضاهای مدرسه از رکود 
و پرتی درمي آمدند و به محیطی فعال و پویا، نه تنها برای زنگ 
ورزش بلکه برای تمامی درس هاي دیگر تبدیل مي شدند. در این 
بین ایدة ساخت دهکدة ورزشی به ذهنمان خطور کرد که بتوانیم 
با مصالح و امکانات موجود و حتی وســایل اسقاطی موجود در 
مدرسه، فضاهای امکانات ورزشی نظیر زمین چمن طبیعی، میز 

تنیس و میز شطرنج بسازیم.

در دهکدۀ ورزشــی مدرسۀ شما چه رشــته ها و امکانات 
ورزشی وجود دارند؟

 در حال حاضر این مدرسه رشته هاي ورزشي فوتبال چمنی، 
هندبال، بسکتبال، والیبال، بدمینتون، شطرنج، تنیس روی میز، 
فوتبال دســتی، دارت و دو و میدانی دارد و در یک کلمه حیاط 
این مدرســه پویاست. زمین حیاط مدرسه چمن طبیعی است 
و در میزهای شــطرنج، هم زمان ۱۸ نفــر می توانند با هم بازی 
کنند. تمامی این ها با استفاده از شن و ماسه و آهن آالت اسقاطی 
موجود در مدرســه ساخته شــده اند. با همکاری دانش آموزان، 
قسمت گود حیاط مدرسه را با جمع آوری خاک های باقی مانده 
از پروژة فاضالب شهری مسطح كردیم و با استفاده از بذر و کود 
توانستیم فضایی مناسب و ایمن براي انجام فعالیت های ورزشی 
مهیا کنیم. با توجه به اینکه رویکرد مدرســة ما مهارت آموزی 
است، در ســاخت این دهکدة ورزشــی از تمامی ظرفیت های 
وجودی دانش آموزان در زمینه های خط کشــی، مسطح کردن و 
همچنین بذرپاشی زمین براي ساخت چمن طبیعی بهره بردیم. 

دهکدۀ ورزش

 با توجه به اهمیت و ضرورت شناسایی و معرفی ایده ها و تجربه های موفق مدرسه ها و مستندکردن 
آن ها، وزارت آموزش وپرورش با مشارکت دانشگاه »تربیت دبیر شهید رجایی« و به کمک یک کارگروه علمی، 
اقدام به برپایی »جشنوارۀ ملی تجربه های موفق مدارس جمهوری اسالمی ایران« کرده است. یکی از این 
تجربه های موفق که در اولین دورۀ این جشنواره )99-98( در بخش فضا و تجهيزات، حائز رتبۀ اول شد، 
طرح »دهکدۂ ورزشی« است که تابنده عسکری مینابی نژاد، آموزگار تربیت بدنی از شهرستان میناب استان 
هرمزگان، طراح و مجری آن در دبستان حضرت امیرالمؤمنین )عليه السالم( است. این معلم خالق کارشناس 
تربیت بدنی است و حدود 13 سال سابقۀ كار دارد. وی در جشنواره های متعددی از جمله جشنوارۂ استانی 
»ایتات«، جشنوارۂ منطقه ای »نوآور شو« با ایدۂ هنرستان کودک، جشنوارۂ منطقه ای »طرح های خالقیتی در 
آموزش ابتدایی« با ایدۂ چالۀ ابر و ... رتبه های برتر را از آن خود کرده است. با این معلم پرتالش گفت وگوی 

کوتاهی دربارۂ طرح دهکدۂ ورزشی کرده ایم که در ادامه می خوانید.
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وظیفة نگهداری از این فضاها و وسایل نیز به خود بچه ها سپرده 
شد که خود می تواند در تقویت حس مسئولیت پذیری آنان مؤثر 
باشد. یكي از نتایج مثبت این طرح، ارتقای سطح همکاری والدین 
و بچه ها در انجام فعالیت های مدرسه بود. با توجه به اینکه تمامی 
مراحل این كار را خود دانش آموزان انجام دادند، اواًل این فعالیت 
به نوعی آزمون عملکردی آن ها نیز محســوب می شد، و در ثانی 
تلفیق درس تربیت بدنی با ســایر درس ها مثل کار و فناوری، و 

ریاضی صورت گرفت.
نتیجة عالی این طرح نیز میزباني المپیاد ورزشی استانی بود كه 
نصیب مدرسة ما شد و توانستیم در خیلی از رشته های ورزشی 

پیشرفت خوبی داشته باشیم.

قطعًا انجام اين كارها نيازمند تالش و زمان بسياری بود. 
چرا خود را اين همه به زحمت انداختيد؟

 من معتقدم، هر معلمــی روش خاصي در کار خود دارد و 
در این بین ایده ها، نگرش ها و ارادة هر فرد می تواند از او شخص 
منحصربه فردی بسازد. تمامی سعی و تالشم در این سال ها این 
بوده اســت که بتوانم درس تربیت بدنی را که برای آن زحمت 
زیادی کشــیده ام، با ایده های جذاب و کاربردی پیش ببرم، به 
نحوي که ساعت ورزش برای بچه های مدرسه، فارغ از اینکه زنگ 
ورزش باشد، فرصتی فراهم کند که برای زندگی در آینده آماده 
شــوند. تالش كردم با تلفیق درس تربیت بدنی با سایر درس ها 
در یادگیری و آموزش بچه ها نیز ســهیم باشم. نمونه ای از این 
فعالیت ها ایدة »چالة ابر« است که تلفیقی از درس تربیت بدنی و 

ادبیات فارسی است.

آيا شما معتقديد برای پیشبرد آموزش به بودجه و امكانات 
زيادی نیاز نیست؟

 قطعًا برای داشــتن آموزش های بهتر و کاربردی، در تمام 
مدرسه ها به ابزار و وسایل به اندازة کافی نیاز داریم، اما این بدان 
معنا نیست که همة وسایل مورد نیاز از بیرون به مدرسه تزریق 
شوند. من ضمن تأیید نقش حمایتی آموزش وپرورش در تأمین 
وســایل ورزشــی و امکانات، که از وظایف ذاتی این نهاد است، 
معتقدم می توان با قدري فكر و خالقیت بسیاری از فعالیت های 

آموزشی را با امکانات موجود انجام داد.

از نظر شما معيارهای معلم خوب، به ویژه معلم تربیت بدنی، 
چیست؟

 معلمی، جدا از شــغل بودن، تلفیقــی از علم و هنر، اراده و 
نگاه به آینده است. از نظر من معلم خوب فردی است که با تمام 
وجود سعی دارد با استفاده از علمی که در اختیار دارد و در نهایت 
اراده و خواســت خود، با هنرمندی کامل زمینة رشد و پرورش 
مخاطبان خود را برای داشتن زندگی بهتر در آینده فراهم كند. 
از نگاه من، علمــی و به روز بودن، خالق  بودن، متعهد و امیدوار 
بودن، از معیارهای معلم خوب است. اما با توجه به زمینة کاری و 
تحصیالت و تخصص خودم عرض مي كنم، معلم تربیت بدنی، با 
علم به اینکه دانش آموزان استقبال خوبی از ساعت ورزش دارند، 

می تواند به نوعی آمال و آرزوهای آن محیط آموزشی و مدرسه را 
برآورده كند.

به معلمان جوان چه توصيه ای داريد؟
 توصیــه ام به معلمان تربیت بدنــي، به خصوص به معلمان 
تازه كار، این است كه اواًل با دانش آموزان ارتباطی صمیمی برقرار 
كنیــد. دوم اینكه بدانید ظرفیت درس تربیت بدنی فراتر از یک 
ســاعت بازی کردن و تفریح است. می توان مفاهیم زیادی مثل 
مهارت های زندگی را در آن ساعت پرورش داد. همیشه به سالح 
علم و خالقیت توأمان مجهز باشــید، چراکه درس تربیت بدنی 
می تواند حلقة پیونددهندة تمامی فعالیت های مدرســه باشد. 
من پس از ســال ها خدمت در عرصة آمــوزش و تعلیم وتربیت 
می گویم که لبخندزدن بچه های معصوم بیشــتر از هر چیزی 
معلــم را خوش حال می کند و این نکته را برای خودم و معلمان 
آینده یادآوری می کنم که تا هر زمانی که فرصت زندگی دارید، 
از یادگیری و یادگرفتن دســت نکشید و دانسته های خود را با 
تمام وجود و خالصانه به نسل های بعد منتقل کنید. در این راه 
از مسئوالن می خواهم نگاه ویژه و اولویت داری به مدرسه ها، که 

جایگاه ریشه كردن همة تحوالت جامعه هستند، داشته باشند.


