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 صدیقه عبداللهي از ســال 1389 
معاون آمــوزش ابتدایي آموزش وپرورش 
اســت و تجربه هاي  استان كردســتان 
آموزش وپرورش  تحول  در  ارزشــمندي 
اســتان دارد. مجلــه رشــد معلــم، در 
گفت وگویي صمیمي تالش كرده اســت 
بخشــي از تجربه هاي ایشان را به منظور 

آشنایي همكاران، منعكس كند.

 برای توانمندسازی معلمان چه 
اقداماتی انجام داده اید؟

نظــام آموزش وپرورش از اجزا و عناصر 
درهم تنیده ای تشــکیل شــده است که 
هر یــک از آن ها به نوبة خود کارکردهای 
ویــژه ای دارد. مهم تریــن و اصلی ترین 
عنصر در جریان تعلیم وتربیت با کیفیت، 
معلم اســت. لذا تربیت معلمان توانمند 
و متعهد کــه بتوانند با خالقیت و ابتکار 
زمینة تعلیم وتربیت نسل آینده را فراهم 
كنند، از الزامات اساســی و مهمي است 
که برنامه ریــزان باید به آن به طور جدی 
توجه كنند. در ســند تحول بنیادین هم 
که نقشــة راه آموزش وپرورش محسوب 
مي شود، معلم به عنوان مربی معرفي شده 

است که نقش مرجعیت علمی دارد.
 بــا اعتقاد به این موضــوع که ارتقای 
تحــول در  آغاز  معلمــان  توانمنــدی 
نخست،  قدم  در  است،  آموزش وپرورش 
به تقویت جایــگاه و کارکرد گروه های 
آموزشی اقدام كردیم که شامل معلمان 

سرآمد مدرسه هاي سطح استان بود تا با 
بهره مندی از این ظرفیت، زمینة تقویت 
مهارت هــای حرفه ای ســایر معلمان را 
با هدف ایجاد تغییــر در دانش، بینش، 
نگرش و رفتــار در آنان فراهم كنیم. به 
این منظــور، نیازســنجی از معلمان را 
در خصــوص دوره های آموزشــی مورد 
نیاز، براســاس دســتورالعمل تدوینی، 
آغــاز كردیم تا با برگــزاری کارگاه های 
آموزشــی و مجامــع فصلــی معلمان، 
نشست ها و همایش های علمی، مهارتی 
و تخصصــی در موضوعــات گوناگون، 
)از جمله  تحولــی  برنامه های  به ویــژه 
روش های نوین تدریس، ارزشیابی کیفی 
روش  مهارت محور،  تکالیــف  توصیفی، 
تدریس تلفیقی، بازی و یادگیری، شیوة 
آموزش دانش آموزان بــا نیازهای ویژه، 
نحوة استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی 
از  اســتفاده  آموزشــی،  کیت هــای  و 
فناوری های نوین در تدریس، راهبری و 
مدیریت کالس درس، مدیریت زمان در 
کالس های چندپایه، تقویت مهارت های 
چهارگانــة زبانــی، و آمــوزش آداب و 
مهارت های زندگی ( بتوانیم به نیازهای 

معلمان پاسخ مناسب بدهیم.

سایر اقدامات در راستای توانمندسازی 
نیروی انسانی عبارت اند از:

 اجــرای جشــنواره های علمــی و 
الگوهای تدریس برتر و مسابقات علمی، 

فرهنگی، مهارتی معلمــان و مدیران در 
راستای توسعة فرصت های یادگیری؛

 سنجش صالحیت های تخصصی و 
غیردولتی  مدرسه هاي  معلمان  حرفه ای 
با برگزاری آزمون های علمی و مصاحبة 

تخصصی؛
 برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت 
برای مدیران، معلمان و معاونان آموزشــی 

مدرسه هاي ابتدایی؛
در  آمــوزش  کیفیــت  ارتقــاي   
کالس های چندپایه بــا حضور راهبران 
آموزشــی و تربیتی و تشــکیل شورای 
راهبری کیفیت بخشــی بــه آموزش در 

کالس های روستایی؛
 آمــوزش معلمــان جدیدالــورود، 

حق التدریس و سرباز معلم؛
 اجرای جشــنوارة خالقیت مدیران 

مدرسه ها؛
 اجــرای نظارت همتا و بازدید درون 
و برون استانی به منظور کسب تجربه هاي 

جدید؛
 تشــکیل کارگروه هــای تخصصی 
کیفیت بخشــی برنامه های تحولی حوزة 
آمــوزش ابتدایی با اســتفاده از ظرفیت 

معلمان توانمند؛
 اجرای طرح سفیران توصیفی؛

 اجــرای طــرح مدرســة کارآمــد 
و درس پژوهــی، الگویــی اســت برای 
توانمندســازی معلمان، بــا بهره مندی 
یادگیری  بــرای  از ظرفیت مدرســه ها 

گفت وگو
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سازمانی و گســترش پژوهش مشارکتی 
در بیــن معلمــان، برای تولیــد دانش 
حرفه ای و توسعة توانایی آن ها که زمینة 
یادگیــری معلمان از یکدیگر و توســعة 
آمــوزش و یادگیــری را فراهم می  كند. 
در واقــع، برنامة درس پژوهــی با هدف 
ارتباط بیشــتر معلمان مدرسه و تبادل 
تجربه هاي مشترک درخصوص روش های 
تدریس طراحی شده  است تا با بازسازی 
یادگیرنده،  به عنوان ســازمان  مدرسه ها 
فرهنگ حرفه ای نوینی در مدرسه توسعه 
یابد که معلمان با توســعة فعالیت های 
مشارکتی و سهیم شــدن در تجربه های 
یکدیگر، در تصمیم گیری مشــارکتی و 
آموختن از یکدیگر و ترویج تفکر انتقادی 
تقویت شــوند و ضمن غلبــه بر ترس از 
یادگیری و هراس از اصالح، بتوان زمینة 
توانمندســازی معلمان را بیش از پیش 

فراهم كرد.
در شــرایط جدید که به دلیل شــیوع 
بیمــاری کرونا فعالیت های آموزشــی و 
یادگیری بیشــتر در فضای مجازی ارائه 
آموزش های  به  معلمان  نیاز  می شــوند، 
جدید شــکل گرفت. لذا براي کمک به 
همــکاران در تولید محتوای الکترونیکی 
در فضــای مجازی و طراحی آموزشــی، 
همچنیــن مدیریــت زمــان در کالس 
مجــازی، در قالــب دوره هــای ضمــن 
خدمت و کارگاه های آموزشــی، شــروع 
به توانمندسازی معلمان كردیم و ضمن 
معرفی نرم افزارهای مناســب آموزشــی 
و کاربــردی و تشــکیل کانال های مفید 
آموزشــی، با بهره مندی از شــبکة شاد، 
در تولید محتوای الکترونیکی و تدریس 
برخط با همكاران همراه شدیم. در ضمن، 
با معرفی ســایت رشد به عنوان پشتیبان 
برنامه های درسی، به شیوه های گوناگون 
حرفه ای  شایســتگی های  ارتقاي  زمینة 

همکاران را فراهم كردیم.

 مهم تریــن مهارت هایــی که 
دانش آموزان در دورة ابتدایی باید کسب 
کنند کدام اند؟ تا چه میزان این مهارت ها 
تحقق پیدا کرده اند؟ مهم ترین چالش در 

این زمینه چیست؟
 مهم ترین مهارت مورد نیاز دانش آموزان 
در این دورة تحصیلی که همانا مأموریت 

اصلی ماست، کسب مهارت های زندگی 
اجتماعی اســت. این مهارت ها عبارت اند 
از: »برقراری ارتباط ســازگارانه؛ کنترل 
استرس و اضطراب و خشم؛ تصمیم گیری 
درســت در مورد مســائل؛ قــدرت حل 
مسئله و تفکر خالق و انتقادی. در واقع، 
دانش آموزان باید با کســب مهارت های 
الزم احساس لذت و شادمانی و آرامش و 
امیدواری کنند. در این صورت، می توانند 
در برابر استرس ها و موقعیت های متفاوت 
و مشکالت زندگی به درستي عمل کنند. 
مهم ترین مهارتی که دانش آموز باید یاد 
بگیرد، شــناخت مهارت هــای هیجانی 
اســت تا بتواند هیجانات خود را کنترل 
كند و به خود اتکا داشــته باشــد. یعنی 
برای حل مشــکالت خویش باید از خود 
ابتکار عمل داشته باشــد. این مهارت ها 
را در حیــن تدریس به صورت تلفیقی به 
کودک آموزش دهیم. در سال هاي اخیر، 
با اجرای سند تحول بنیادین، بر موضوع 
مهارت آموزی به دانش آموزان تأکید شده 
و برنامه های تحولی مانند جابر بن حیان، 
تکالیف مهارت محور، مدرسة خوانا، بازی 
و یادگیری، عید و داستان، طرح کرامت و 
برنامة بوم توانسته است تا حدود به نسبت 
خوبی اهداف مورد نظر را که همانا تربیت 

شهروند خوب است، محقق كند.
البته باید به این موضوع هم اشاره شود 
که مهم ترین چالش در این زمینه، نبود 
بســترهای الزم در تمام مدرســه ها در 
راستای تحقق عدالت آموزشی است. در 
این باره می توان به عوامل متعدد آموزشی، 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اشاره كرد.
ساختار سیســتمی نظام آموزشی، به 
دلیل متمرکزبودن، پاســخگوی نیازهای 
فردی و اجتماعی دانش آموزان نیســت. 
در واقع، همبستگی بین محتوا و برنامه ها 
با نیازهای جامعه کافی نیســت. از طرف 
دیگر، معنای اصلی تحول هم این اســت 
كه دانش آموزان بتوانند مهارت های کافی 
و جامــع را براي مســئولیت های آینده 
در مدرســه کســب كنند و ساحت های 
شش گانة تعلیم وتربیت به صورت متوازن 

در دانش آموزان رشد کنند.
از دیگر ســو، ســاختار فیزیکی کالس 
و مدرســه و تراکم بــاالی دانش آموزان 
و پایین بودن ســواد مهارتــی تعدادی از 

معلمان و هم ســونبودن تعدادی از اولیا، 
موانعی را در مهارت آموزی دانش آموزان 

ایجاد کرده اند.

 مهم تریــن موانع کیفیـــت 
آموزش وپرورش را در چه می دانید و چه 

پیشنهاد هایی در این باره دارید؟
با تصویب و ابالغ ســند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش و سند برنامة درسی ملی، 
فصل جدیــدی از برنامه ها و فعالیت های 
آموزش وپـــرورش  کیفیت بخشـــی در 
آغاز شــد. اما در راستای تحقق کیفیت 
در آموزش وپــرورش، بــا موانعي جدی 
مواجهیــم؛ از جمله ناکافی بودن معلمان 
متخصــص و عالقه مند بــا انگیزة کافی. 
این نقیصه در ســطح جــذب، آموزش و 
نگهداشت مشهود اســت. ورود نیروهای 
غیرمتخصــص و غیرمرتبط در ســنوات 
اخیر به دورة ابتدایــی، کیفیت آموزش 
را تحت الشــعاع قرار داده است. تصمیم 
اخیر شــورای عالی انقالب فرهنگی که 
ورود نیرو بــه آموزش وپرورش را صرفًا از 
طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید 
رجایی مصــوب كرد، گامی مـــؤثر در 

راستای کیفیت بخشی به آموزش است.
در بحث نگهداشــت نیروی توانمند در 
دورة ابتدایی نیز پیشــنهاد می شــود با 
تدوین و اجرای سیاســت های انگیزشی 
و تشــویقی بــرای همــکاران، از خروج 
ایــن نیروها جلوگیری شــود و بــا ارائة 
آموزش های مســتمر، جامــع و مدون 
متناســب با نیاز و ضرورت های موجود، 
زمینــة ارتقاي صالحیت هــای حرفه ای 

معلمان فراهم شود.
حجــم زیــاد کتاب هــاي درســی که 
زمینــة خســتگی و بی انگیزگــی را در 
دانش آموزان فراهــم كرده اند و همچنین 
کمبود زیرســاخت های فنی و تجهیزات 
آزمایشگاهی و کیت های آموزشی، از دیگر 
موانــع کیفیت بخشی به آموزش است. لذا 
پیشنهاد می شود با اتخاذ تدابیری، ضمن 
کاهش تراکــم دانش آمــوزان در کالس 
درس، زمینة کاهش محتوای آموزشــی 
متناســب با نیاز واقعی دانش آموزان نیز 
فراهم شود و مدرسه ها به فناوری های نوین 
و کیت های آموزشی متناسب با کتا ب هاي 

درسی جدیدالتألیف مجهز شوند. 


