
21
ارديبهشتمـاه

دورهیبیستوپنجم
شمارهی8|1401

شیوانادری
آموزگار،مریوان

تقریباْ اواخــر مردادماه، بعد از تعیین شــدن 
مدرسه ی محل تدریسم که در محل سکونت 
خودم بود، به آنجا رفتم. خوشبختانه با مسئوالن 
اجرایی مدرسه آشــنایی خوبی برقرار کردم. 
برخورد و استقبال شایسته ی مدیر و معاون ها 
بسیار رضایت بخش بود و بر بنده تأثیر مثبت 
فراوانی داشت. پس از آشنایی، از مدیر خواستم 
که فهرست دانش آموزان کالس را به من بدهد، 
چون با توجه به وجود کرونا، وضعیت برگزاری 
کالس ها به صورت حضوری نامشــخص بود. 
تصمیم گرفتم، قبل از شــروع مدرسه، کانال 
کالســی را در بستر فضای مجازی آماده کنم 
و با بچه ها و اولیا آشنا شوم. نخست به صورت 
تماس تلفنی خودم را به اولیا معرفی و مقداری 
از وضعیــت یادگیری بچه هــا در خواندن و 
نوشتن اطالع کسب کردم. سپس با برداشتن 
قدم های آغازین و تشکیل کالس مجازی خود 
را به دانش آموزانم نیز معرفی کرده و از آنان هم 
خواستم خودشان را به من و هم کالسی هایشان 
معرفی کنند. خوشــبختانه هفته ي اول مهر 
که از راه رسید، مدرسه ی ما اجازه ی تشکیل 
کالس به صورت حضــوری را داد. این فرصت 
به نظرم فرصتی طالیی بود که می توانســتم 

به صورت حضوری و رودرُرو با دانش آموزانم 
ارتباط برقرار کنم. مــن آن را فال نیکی 
می پنداشتم برای برقراری ارتباط چشمی و 

قلبی با دانش آموزان و بیشتِر سعی و تالشم 
رســوخ در قلب آنان بود، چون در ســابقه ي 
دوساله ي تدریسم، تأثیر مثبت این نثار محبت 
بر دانش آمــوزان و نیاز آنان به محبت دیدن را 
فراتر از حس دریافته بودم. با محبت و عشق با 
دانش آموزان رفتار کردن، محیط کالس، خود را 
همچون محیطی امن به آن ها نشان می دهد و 
جایگاهی برای واالشدن آنان از منظر آموزشی 
و تربیتی خواهد شد. ایجاد بستر امن آموزشی 
از طرف خودم را به عنوان قدم آغازین و اساسی 

تجربه کرده ام و هر روز ســعی بر پیشرفت آن 
خواهم داشت. امیدوارم خداوند هم مرا در این 

امر خطیر یاری دهد.
هر روز که وارد کالس می شوم سعی می کنم با 
دانش آموزانم ارتباط مؤثر برقرار کنم. فقط کافی 
است نگاهمان به این کودکان معصوم مهربانانه 
باشد،  کودکانی دوست داشتنی که برای ساختن 
آینده شان در این ایام ویروسی کرونا، با دل های 
پر از امید به مدرســه قدم گذاشته اند. آیا حق 
آن ها نیســت با آغوش باز ما روبه رو شوند؟ به 
نظر بنــده بهترین صدقه ای که ما معلمان هر 
روز می توانیم بدهیم، تقدیم محبت و امن کردن 

کالس درس است. 
این تجربه ي شــیرین که هر روز بچه ها پس 

تقديم
تـو باد!

از پایان کالس با دل های شــاد و پرانرژی شان 
و با بیان جمالت ســاده امــا پر از معنا و مثل 
نگاه هایشــان پر از شــوق، از من خداحافظی 
می کنند، انگیزه و شــوق تدریس من است و 
کار با کودکان را برایم لذت بخش می کند. من 
رضایت آنان را در کالم و نگاه هایشان بازخوردی 

می بینم که خودم هم نیازمند آن هستم.
معلم شایسته، با همه ی عشقی که به حرفه اش 
دارد، هرگز فراموش نمی کند که خودش انسان 
اســت و مانند سایر افراد بشر نیازمند محبت، 
احترام متقابل، احساس ارزشمندی، سالمت 
همه جانبه، افزایش مداوم حکمت و معرفت و 
ایجاد تناسب زمان با تقویت علمی و حرفه ای 

خویش است.
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