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ساختار
هاىدرسىكتاب  
ساختار

آشنايى با
ويژة  كالس اولي ها

كالس اول تدريس نكنيد 

اگر انضباط آهنين مى خواهيم

گفت  و گو  با  فاطمه عسگرى، معلم مجرب پاية اول ابتدايي
 زهره كريمي

                                                                                اشاره                                                                                                                                                              
 در تعريفي از علم گفته شده استفاده از تجارب مستند و اعتباربخشى شده توسط افراد مي باشد؛ بدين جهت تجربه هاي 
آموزشي و مديريتي مي تواند راهكارهاي مناسبي از آزمودن مباحث نظري براي ما ارائه نمايد. بدين لحاظ گفت و گوي زير با يكي 
از معلمان مجرب پاية  اول ابتدايي كه عالوه بر تحصيالت مرتبط، 28 ســال در پاية اول ابتدايى به آموزش فرزندان ما اشتغال 

داشته اند مي نشينيم ارائه مى شود.

 لطفاً خودتان را معرفى كنيد. 
  فاطمه عسگرى هستم، كارشــناس ارشد برنامه ريزى درسى 
از دانشگاه خوارزمى. 28 ســال است كه در پاية  اول تدريس 
مى كنم. همزمان منتخب همكاران ابتدايى بودم. حدوداً ســه 
ســال در منطقة 19 و پنج ســال در استثنايى رابط كودكان 
ناشنواى جسمى و حركتى در مدارس عادى و استثنايى بوده ام. 
يك سال نيز درمانگر اختالالت يادگيرى بودم و همزمان عضو 
گروه تأليف كودكان پيش دبستانى، به عنوان پيش نياز ورود به 
دبســتان. از سال 82 تا االن هستم روند آموزش خيلى فراز و 
نشيب داشته و من به اين نتيجه رسيده ام در حال حاضر كه با 
امكانات موجودى كه داريم فقط و فقط اوليا هستند كه مى توانند 
در امر آموزش همراه ما باشــند. اگــر مى  خواهيم به آموزش 
اثربخش برسيم بايد ارتباط متقابل مؤثرى با اوليا داشته باشيم. 
من شــروع كارم از اسالم شــهر بود. ولى بعداً به منطقه 
19 آمدم و بعد از آن نيز در اســتثنايى مناطق 6، 2، 5، 1 را 
پوشش مى دادم. در حال حاضر هم در منطقه 6 دبستان شاهد 

تقوا پيشگان هستم. 
چالش هاى كالس اول را تا آنجايى كه امكانش بوده حس 
كرده ام و در تمام اين چالش ها متوجه شده ام كه بدون حضور 
اوليا به موفقيت كامل در يادگيرى نمى توان رسيد. اوليا بايد 
همگام و همراه معلم باشند و اين در صورتى اتفاق خواهد افتاد 

كه ما اين همكارى و ارتباط مؤثر را داشته باشيم. 

ما مى گوييم در عصر ارتباطات كســى موفق اســت كه 
بتواند خوب ارتباط برقرار كند؛ 

يعنــى اينكه من بتوانم بــه  عنوان يك معلــم در دل 
دانش آموزم اعتماد ايجاد كنم و به عنوان يك مادر، فرزندم نيز 
به من اعتماد داشته باشد و بتواند به راحتى ابراز عالقه كند و 

احساساتش را نشان دهد. 

 خانم عسگرى، آيا شما در اين سال ها همواره معلم كالس 
اول بوده ايد؟ 

  بله، چون رشته تحصيلى ام در مركز تربيت معلم رشتة آموزش 
ابتدايى بود. 

 شما ويژگى هاى دانش آموز دورة ابتدايى را چه مى دانيد؟ 
  اول بگويم كه حضرت على (ع) به يكى از يارانش به نام كميل 
مى فرمايند: «اى كميل، براى انجام هر كارى به شــناخت و 
كسب معرفت نسبت به آن نيازمند هستى.» با توجه به اين 
ســخن من به عنوان معلم بايد مخاطب خودم را كه در دوره 
ابتدايى مى شوند 7 تا 12 ساله ها بشناسم. به عنوان مادر فرزند 
7 ساله ام خودم را بشناسم كه او چه ويژگى  هايى دارد از نظر 
جسمى، ذهنى، عاطفى. در اين دوره سنى تغييرات شگفتى در 
كودكان هست، چرا؟ چون با قدم گذاشتن از خانه به مدرسه 
محيط اجتماعى كوچكى كه داشتند وسعت پيدا مى كند و 
ارتباطات بين فرديشان بيشتر مى شود و از آن ارتباطاتى كه 
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فقط شامل بستگان درجه يك مى شد خارج مى شوند و محيط 
هم بزرگ تر مى شــود. گروه بزرگ هم ساالن، مدير، معاون و 

معلم به وجود مى آيد و ... .
ويژگى هاى ديگرشان هم مهم است مثالً قد بچه ها معموالً 
110 تا 120 اســت و خيلى ميان دختر و پسر فرقى نمى كند. 
بعد وزن و پوســيدگى دندان هاست كه معلم بايد به همه اين ها 
توجه كند. همين طور مادر هم بايد توجه داشــته باشد. در اين 
سن بچه ها پر از انرژى و پرجنب وجوش و چاالك هستند. يك جا 
نمى توانند بنشينند. ويژگى هاى عاطفى و اجتماعى هم خيلى 
مهم اســت و جزو مهم ترين ويژگى هاست و بايد روى آن توقف 
داشته باشــم. معتقدم اضطراب و تنش آفت هر گونه يادگيرى 
اســت. دانش آموز كالس اول روحية خيلى حساســى دارد. از 
هر گونه شــماتت و تحقير و تمسخر به شدت مى رنجد، عصبى 
مى شود و آن را نوعى تهديد عليه خودش مى داند. وقتى من اين 
نكات را بدانم مراقب هستم كه دانش آموز را در اين شرايط قرار 
ندهم. خب حاال اين دانش آموز كالس اول من كه فردى چاالك 
و فعال است، جنگ و گريز را بخشى از حقوق خودش مى داند. 
من هم به عنــوان معلم و هم به عنوان مادر بايد از آن خصلت و 
شور و شوق طورى استفاده كنم كه بچه بيايد در مسير آموزش و 
يادگيرى قرار گيرد. حاال اين يادگيرى در درجة اول مهارت هاى 
زندگى اســت و بعد خواندن و نوشتن يا محتواى كتاب ها. پس 
بايد يك رابطة دوســتانه بين كودك 7 ساله و اولياى خودش و 
معلم خودش باشد. در رابطه با ويژگى هاى ذهنى مى توانم بگويم 
كه در دورة ابتدايى كودك به تدريج مهارت هاى خودش را منظم 
مى كند و ياد مى گيرد، ولى همچنان در مرحلة عمليات ذهنى 
است يعنى مسائل انتزاعى را نمى تواند درك كند پس من بايد 
بدانم كه در حيطة عمليات ذهنى كه با دانش آموزان كار مى كنم 

كارم عينى باشد، مخصوصاً در دروسى مانند رياضى. 

 مى شود مثال بزنيد؟ 
  بله. ما اول مى گوييم بچه ها اول از انگشتانتان كمك بگيريد كه 
كامالً ملموس و عينى است. بعد از شكل و ابزار مى گوييم و در 
نهايت مى گوييم بچه ها بياييد به جمع هاى شانه اى برسيم. اين 
مى شود همة آن چيزى كه من از دانش آموزم در مرحلة رشد 
ذهنى مى خواهم و طبقه بندى آن تفاوت ها و شباهت ها قسمتى 
از كار من اســت. من خدمت همكاران خودم و عرض مى كنم 
كه اگر كم حوصله ايد، اگر عصبى و عجول هستيد، اگر سروصدا 
و بى نظمى آزارتان مى دهد، اگر طرفدار انضباط آهنين هستيد، 
اگر دلى به وسعت دريا نداريد و ... لطفاً در كالس اول تدريس 
نكنيد. به اوليا هم  به عنــوان يك مادر مى  گويم كه خواهش 

مى كنم ويژگى هاى گروه سنى فرزندتان را بشناسيد. 
اگر هر كدام از مواردى را كه گفتيم در شما وجود ندارد 

شما به عنوان اوليا موظف هستيد آن را در خودتان تقويت كنيد. 
كتاب بخوانيد، مشاوره برويد، و با معلم و مشاور مدرسه صحبت  
و همفكرى كنيد. زيرا فرزند شما گلى از گل هاى بهشت است 
و شما بايد گلدان خوبى براى اين گل باشيد. بايد با حوصله و 
مهربانى حس آرامش و انعطاف پذيرى دلتان را به وسعت دريا 
كنيد تا كشــتى دانش آموز كالس اولى با آرامش و سالمت به 

ساحل مقصود برسد. 

 آيا اگر اين ويژگى ها را بدانيم به نيازها هم پى خواهيم برد؟ 
  بله. من نيازها را از زبان كودك مى گويم. اما اول به مكتب اسالم 
اشاره مى كنم كه بر انتظارات و تكاليف و وظايف و حقوق افراد 

خيلى تأكيد دارد. 
من 100 مورد انتظارات دانش آ موز از اوليا و مربيان را پيدا 

كردم كه در اينجا به 21 مورد اشاره مى كنم: 
 با من براساس اصول انسانى و درست رابطه برقرار كنيد،

 با من با شكيبايى و بردبارى رفتار كنيد،
 مرا همين طور كه هستم بپذيريد، 

 من و ويژگى هايم را بشناسيد، 
 موانع را از سر راه رشد و شكوفايى همه جانبه من برداريد، 

 متناسب با سن و توانايى و محدوديت هايم با من رفتار كنيد، 
 به من اعتماد داشته باشيد و با من صادقانه رفتار كنيد، 

 با من شمرده، آرام و سليس صحبت كنيد، 
 به نيازهاى جسمى، روانى، عاطفى، اخالقى و اجتماعى من 

توجه كنيد، 
 به حرف هاى من با عالقه و فعاالنه گوش دهيد، 

 براى من يك برنامه منظم و مناسب تهيه و اجرا كنيد، 
 براى من شعر و قصه هاى كودكانه بخوانيد، 

 با من بازى و ورزش كنيد، 
 مرا تحقير نكنيد و هرگز با كودك ديگرى مقايسه نكنيد، 
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 از نظر سن، جنس و قد به من لباس مناسب بپوشانيد، 
 به من كمك كنيد تا رفتارهاى درســت را از نادرســت 
بازشناسم و رفتارهاى درستم را تشويق كنيد و رفتارهاى 

نادرستم را با مهربانى اما جدى بيان كنيد، 
 اعتماد به نفس و خودتصميم گيرى را به من ياد دهيد، 

 چگونه استفاده كردن از وسايل زندگى و چگونه فكر كردن 
را به من ياد دهيد، 

 درســت حرف زدن و درست شــنيدن و درست برخورد 
كردن با محيط اطرافم را به من ياد دهيد،

 به من فرصت مشاركت در بازى هاى گروهى و فعاليت هاى 
دسته جمعى را بدهيد، 

 مرا دوست بداريد و در حد اعتدال به من محبت كنيد. 

 اين موارد را شــما خودتان استخراج كرديد يا از منبعى 
استفاده كرديد؟ 

  من از منابع مختلفى استفاده كردم. چون از سال 74 كه معلم 
شدم به دنبال كشف اين روابط بودم

ما در بحث آموزش بايد تفاوت هاى يادگيرى را جدى 
بگيريــم. در واقع فكر مى كنم هر معلــم كالس اولى اين 
روند را خواســته و ناخواســته دنبال مى كند. يك آموزش 
عمومى دارد براى 30 تا 40 تا دانش آموز بعد در قســمت 
ارزشيابى مرحله اى در كالس براى هر دانش آموز جداگانه 
باالى سرش آموزش مى دهد. خوشبختانه وقتى ارزشيابى 
مدارس به صورت توصيفى درآمد، تمركز فقط به ســمت 
آمــوزش رفت. ما در هر كالس 3 تا 4 دانش آموز داريم كه 

ساختار ذهنى آن ها متفاوت است.
من از اوايل كارم عــادت دارم كه در مهرماه هر 10 روز 
يك بار يك جلسه با اوليا مى گذارم تا ارتباط ما محكم شود و 
بازخورد بگيرم. قبل از آن هم يك جلسه در شهريور مى گذارم 
كه بچه ها را بشناسم و اوليا هم مرا بشناسند. چون بايد نگاره ها 
را آموزش بدهم اول به اوليا آموزش مى دهم كه با ســاختار 
كتاب آشنا شوند تا بدانند بچه شان در مدرسه چه ياد مى گيرد. 

 در اين جلسات مهم ترين توصيه شما به اوليا چيست؟
  اولين توصيه ام اين است كه سخنى با دانش آموز و سخنى با 
اوليا را در اول كتاب فارسى بخوانيم و فارسى بنويسيم بخوانند. 
اين به آن ها خيلى كمك مى كند كه اهداف كتاب را بشناسند 
و بيشــتر از آن از معلم و بچه نخواهند، چون يك معلم ماهر 

طبق اصول و اهداف كتابش با دانش آموزش رفتار مى كند.
 

 مشكالت آموزشى شايع در بين دانش آموزان چيست كه 
اطالع والدين از آن ها باعث تسهيل يادگيرى شود؟

  اولين مشــكل از نظر من همان دلهره دانش آموز است. اين 
دلهره ممكن است به دليل جدايى از خانه يا مشكالت داخل 
خانه يا عدم ارتباط دانش آموز با معلم يا عدم ارتباط او با گروه 
همساالن باشد. دلهره مانع يادگيرى مى شود. ارتباط معلم و 
اولياى دانش آ موز باعث مى شود كه كوچك ترين تغيير رفتار را 
چه در خانه چه در مدرسه به هم اطالع دهند و متوجه شوند 
كه مشكلى در حال اتفاق افتادن است و سپس آن مشكل را 
با راهكارها و يا حتى با استفاده از متخصص حل كنند. من از 
بچه ها در اولين ديدار در شهريور چند تا تست ساده مى گيرم. 

مثالً مى گويم دخترم از اينجا تا در كالس لى لى برو! 

 مشكل دلهره را چگونه با خانواده حل مى كنيد؟ 
  اول بايد شــما اطالعات كامل در رابطه با خانواده آن دانش آموز 
داشته باشيد. چون معموالً اوليا در پرونده فرزندشان چيزى در 
مورد شرايط خانوادگى نمى نويسند. من اين گونه سؤاالتم را در 
جلسة حضورى از اوليا مى پرسم. مثالً كى راه افتاد؟ كى صحبت 
كرد؟  و مشكالتى كه بايد بدانم؛ مثالً از نظر ظاهرى. يا آيا بيمارى 
خاص دارد؟ آيا در خانه خجالتى اســت؟ چندمين فرزند خانه 
است؟ ... در جلسة حضورى با اوليا در چك ليستى كه به آن ها 

مى دهم هم آن را پر مى كنند و براى من توضيح مى دهند. 

 پس شما در وهلة اول از خانواده مى خواهيد كه اطالعات 
روان شناختى و ويژگى هاى شخصيتى دانش آموزشان را 

به شما بدهند؟ 
  بله. 

 انتظار بعدى تان از خانواده ها چيست؟ 
  اين است كه وقتى دانش آموزى را مى بينم كه در بازى هايى 
كه مى گويم بچه ها به صورت انفرادى انجام دهند، و متوجه 
بعضى اختالالت دانش آ موز مى شوم و به والدين او مى گويم 
كه تا 10 مهر فرصت دارند با بچه اين بازى ها را انجام دهند؛ 
و خيلى هم تأثيرگذار است، اين دستور را عمل كنند. مورد 
بعدى كه از دلهرة دانش آموز كم مى كند برچسب داشتن همة  
وســايل اوست. اين سبب مى شود وسايل او گم نشود. يعنى 

مانع از دلواپسى او مى شود. 

 پيشنهاد شــما به عنوان معلم كالس اول براى آمادگى 
والدين براى بازگشايى مدارس در اول مهر چيست؟ (البته 

به فرض اينكه  امسال بازگشايى شوند) 
  مــن به عنوان معلم بايد در درجه اول خودم از بازگشــايى 
مطمئن باشم، چون فردى كه دانش دارد خودش اضطراب 
كمتــرى دارد و مى تواند محكم پيش بــرود و مى تواند به 
ديگران آرامش دهد. پــس آموزش و پرورش بايد همكاران 
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را از اين ســردرگمى خارج كند و بگويد همكار گرامى شما 
بايد از اول مهر برويد سركالس؛ پس مثل سال هاى گذشته 
طرح َدرَست را بنويس و خودت را آماده كن و اين آمادگى 
را بــه والدين هم بدهد كه كم كم بچه ها را آماده كنند براى 
رعايت نكات بهداشتى. مثًال بچه ها را از االن پارك ببرند تا 
تمرين كنند كه ماسك را روى صورتشان نگه دارند. يا نحوة 
استفاده از محلول ضدعفونى كننده را ياد بگيرند و بر آن ها 

نظارت داشته باشند. 

 توصيه شما براى گذاشتن خوراكى يا مثالً  آب براى بچه 
توسط والدين چيست؟ 

  من فكر مى كنم مهم تر از همه اين ها سرويس بهداشتى است 
كه بايد برايش فكرى شــود. چون من سال هاست به بچه ها 
مى گويم كه يك لقمه صبحانه داشــته باشيد و يك بطرى 
آب هم داشته باشــيد. چون دانش آموز كالس اول هر وقت 
احســاس تشنگى كرد بايد آب بخورد، اما براى خوراكى بايد 
اجازه بگيرد. لقمة صبحانه همان اول صبح خورده مى شود. هر 
نيم ساعت يك بار هم وقت استراحت كوتاه به بچه ها مى دهم 
و مى گويم يك چيزى بخورند. هميشــه يك ظرف شكالت 
هم هســت كه وقتى بچه ها فعاليتى انجام مى دهند به آن ها 
مى دهم. چون معتقدم امــكان دارد قند خون بچه ها بيفتد. 
من فكر مى كنم هر دانش آموز بايد جعبة خوراكى مخصوص 
خودش را داشته باشد و با خودش بياورد. نبايد از شكالت من 

استفاده كند كه همه دست ها توش مى رود!
به طور كلى من فكر مى كنم براى ســرويس بهداشــتى 
مدارس بايد كار ويژه اى انجام شود. مثالً از اوليا كمك بگيرند يا 
حتى يك نيروى اضافه بگيرند كه آن را بعد از استفاده بالفاصله 
ضدعفونى كند. در رابطه با بازى در حياط مدرســه هم  چون 
بازى روح آموزش اســت و محال است كه شما بخواهيد بازى 
و آموزش را از هم جدا كنيد و انتظار داشته باشيد كه تثبيت 
آمــوزش اتفاق بيفتد، بنابراين اگر از االن اوليا بچه ها را ببرند 
پارك تا با همساالنشان بازى را ياد بگيرند قطعاً در زنگ تفريح 

هم مشكلى پيش نمى آيد. 

 قبل از شروع مدرسه به نظر شما چند جلسه الزم است 
كه اوليا بيايند مدرسه و چه آموزش هايى الزم است كه به 

آن ها داده شود؟ 
  ما ســال گذشــته جلسة آشنايى گذاشــتيم؛ هم آشنايى با 
دانش آموز، هم آشنايى با اوليا. عالوه بر يادآورى مسائل و نكات 
بهداشتى، از اوليا انتظار داريم كه توجه و احترامى را كه فضاى 
مدرسه احتياج دارد به فرزندشان آموزش دهند. چرا كه وقتى 
بچه قوانين را بداند تعاملش با مدرســه خيلى عالى مى شود. 

نكته دوم اينكه اوليا بايد طورى رفتار كنند كه بچه حس كند 
اوليا با مدرســه و معلم در ارتبا ط اند. يعنى چيزى بين معلم 
و اوليا مخفى نيســت و هر دو يك هدف دارند. همين باعث 
مى شود براى بچه راه گريزى وجود نداشته باشد و اين تعامل 
باعث مى شــود كه دانش آموز با آرامش و اعتماد بيشترى در 
فضاى مدرسه سر كند. از اوليا مى خواهم به من اعتماد كنند، 
چون من به  عنوان پدر يا مادر با ارزش ترين دارايى خودم را به 
مدرسه مى سپارم و از معلم مى خواهم كه او هم از ارزش هايى 
كه به عنوان مادر در اين سال ها به فرزندم ياد داده ام دفاع كند. 
تعامل اوليا و معلم باعث مى شــود بچه  از نظر مذهبى ملى و 
ارزش هاى انسانى با همديگر بچه  را پرورش دهند كه البته اگر 

تضاد هايى به وجودآيد باعث آسيب ديدن بچه ها مى شود. 
من توصيه ديگرم به اوليا اين است كه دانش آموز بيشتر 
از 100 دقيقــه حق ندارد در خانه از تلويزيون و كامپيوتر و ... 
اســتفاده كند. از نظر ذهنى هم بچه دچار آسيب مى شود و 

تمركز ندارد. 

 نظر شما دربارة كتاب خوانى بچه ها در كالس اول چيست؟ 
مدرسه چه كار مى تواند بكند كه اوليا درگير اين موضوع 

شوند؟ 
  زمانى كه مدرسه ها باز بود ما براى هر كالس به تعداد بچه ها 
پوشه هايى تهيه كرده و در هر پوشه يك كتاب قرار داده بوديم. 
از شماره1. روز شنبه پوشه ها را بين بچه ها پخش مى كرديم 
و من مى گفتم سه شــنبه اين ها را بياوريد. هر كدام يك دفتر 
كتابخوانى داشــتند. از آن ها مى خواستم كه پدر يا مادر، اسم 
داستان را بنويسند و بچه ها نقاشى داستان كتاب و هر چى را 
فهميدند بكشند. تا پايان سال هر بچه  60  تا كتاب خوانده بود. 
من كتاب مثنوى معنوى را كه آسان خوانى شده به زبان كودك 
و همچنين كليله و دمنه را كه آسان نويســى شده پيشنهاد 

مى دهم. بچه ها حتى نمايش اين ها را اجرا مى كنند. 

 در مورد كالس ساكت هم نظرتان را بفرماييد. 
  كالس ســاكت در واقع يعنى كالس خاموش. اما كالسى كه 
جنب وجوش داشــته باشد و پويا باشــد با كالس شلوغ فرق 
مى كند. دانش آموز بايد دغدغه اينكه الزاماً بنشــيند را نداشته 
باشــد، ولى نظم را هم بايد ياد بگيرد. من معلم بايد چارچوب 
اصلى حضور در مدرسه و كالس را به دانش آموز ياد بدهم. بچه 
آزاد است با بغلى اش صحبت كند، اما نمى تواند برود ميز آخر. 
بايد نظم و مهارت صبر كردن را ياد بگيرد. وقتى كه مى گويم 
بچه ها به من نگاه كنيد مى داند كه 5 دقيقه بايد همه حواسش 
به معلم باشد و حتى آب نخورد. من بايد اول براى بچه ها امنيت 
را فراهم كنم چون اگر احساس امنيت كنند آرام هستند. بايد 
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قوانين كالس در حد فهم بچه ها و قابل اجرا باشــد و برايشان 
توضيح داده شــود و حتى به هم ياد دهند. گاهى در كالس 
بــازى داريم. مثًال 1 كه مى گويم بلند شــويد! 2 كه مى گويم 
دست بزنيد! 3 كه مى گويم دست به سينه بايستيد! بعضى اوقات 
هم جابه جا مى گويم كه باعث مى شود دقتشان زياد شود. معلم 
بايد توجه داشته باشــد كه كالس اولى تا چه زمانى مى تواند 

گوش كند. 

 مشكالت شــايع آموزشى را با توجه به تجارب خودتان 
بفرماييد. 

  اولين مشــكل خود پدر و مادرها  مي توانند باشــند، چون با 
روش هاى آموزشــى قديم درس خوانده اند و خيلى آگاهى از 
محتواى كتاب هاى جديد ندارند؛ چه در رياضى، چه در فارسى 
و چــه در زبان آموزى. زبان آموزى در پايه اول مهم ترين بخش 
محتواى كالس اول است. علوم را چون مسيرش پژوهشى است 
و تنوع در كار علوم زياد است راحت تر مى پذيرند. اما مشكالت 
آموزشى ما برمى گردد به دانسته هاى قبلى اوليا. من به شخصه، 
قبــل از اينكه به هر مطلب درســى ورود پيدا كنم، براى اوليا 
كالس مى گذارم و آموزش مى دهم و آگاهشــان مى  كنم و بعد 
مثًال نگاره ها را، روش كلى و اهداف كلى آن را براى اوليا توضيح 
مى دهم و مى گويم شما بايد اين طورى با بچه كار كنيد و اين 
انتظارات را از او داشــته باشيد. به اين صورت يك ماه از سال 
تحصيلى من كه مختص نگاره هاســت تضمين مى شود. اواخر 
نگاره ها كه به نشــانه ها ورود پيدا مى كنيم من بايد براى اوليا 
آموزش نشــانه ها را بگذارم و صداهــا را توضيح بدهم. ما بايد 

مخاطبمان را بشناسيم. 
بحث بعدى در رســم الخط است. رســم الخط ها را هم اوليا 
نمى دانند. دانش آ موزى كه دچار اختالالت يادگيرى است جهت ها 
را تشخيص نمى دهد.  اوليا چون اطالع ندارند همان را مى پذيرند. 
لذا بايد اين اطالعات آموزشــى در مورد رسم الخط را هم به اوليا 

بدهيم. 
مشكل بعدى نظارت اوليا در انجام تكليف است. تكليف 
منزل براى دانش آموز اســت و كار دانش آموز اســت. بعضى 
از پدر و مادرها موقع انجام تكليف كنار بچه  مى نشــينند و 
مى گويند پاك كن دوباره بنويس. در صورتى كه ما مى گوييم 
دانش آموز كالس اولى پاك كن نداشته باشد. اگر اشتباه نوشت 
رويش يك خط بكشد و كنارش زيباتر بنويسد. اين كار باعث 
مى شود كه اعتماد به نفس بچه  حفظ شود. بعد كه مى رسيم 
به نشــانه ها، يك ماه گذشــته و اعتماد به نفس دارد و حاال 
مى تواند از پاك كن استفاده كند. متأسفانه گاهى حساسيت 
و كمال جويى خود والدين اعتماد به نفس بچه را نابود مى كند. 
گاهــى هم بعضى اوليا بچــه  را رها مى كنند و حتى تكليف 

او را نگاه نمى كنند و حتى متوجه اشــكاالتش نمى شوند و 
كمكى به معلم براى رفع اين مشــكالت نمى كنند. مشكل 
بعدى بى انضباطى بچه هاست. دانش آموز بايد ياد بگيرد و در 
خانه به او ياد دهد كه وقتى وارد خانه مى شــود وســايلش 
را جاى مشــخص خود بگذارد. هر روز بايد كيفش را تخليه 
كنى كه اگر توى آن وسيله اى نامطلوب هست بگويد. چون 
كالس اولى زود فراموش مى كنــد به من پدر و مادر بگويد. 
مشكل بعدى ترس دانش آموز است و يا اينكه رابطة خوبى با 
معلم يا والدين ندارد. همين باعث افت تحصيلى  او مى شود. 
ترس ها و مشــكالت باعث مى  شــود كه دانش آموز ذهنش 
درگير شــود و درس را خوب ياد نگيرد. اين افت تحصيلى 
وقتى اتفاق مى افتد والدين و معلم بايد به هم خبر بدهند و 

مشكل را حل كنند. 

 خودتان چه برنامه اى براى ارتباط منظم و مفيد و كارآمد 
با خانواده ها داريد؟ 

  در فضــاى حضورى در اول مهــر بايد همان 15 روز يك بار ما 
جلسه داشته باشيم و در جلسات سعى كنيم آموزش هاى الزم 
را بدهيــم و زمانى هم براى صحبت و ديدار خصوصى به اوليا 

بدهيم.

 براى تقويت فرايند يادگيرى شما انتظار داريد والدين چه 
كارهايى را انجام دهند و از چه  كارهايى بپرهيزند؟ 

  همان طور كه ما به عنوان معلم نمى توانيم در شــغل پدر يا 
مادرى ورود و دخالت كنيم آن ها هم نبايد در فضاى آموزشى 
ما معلم ها ورود مســتقيم داشته باشند. همين كه تكاليف را 
ببينند، به موقع بازخورد بدهند، ارتباطشان را با معلم حفظ 
كنند و مشكالت شخصى بچه شان را مطرح كنند براى من 
معلم. وقتى اين تعامل باشد و به معلِم دانش آموزشان اعتماد 
داشته باشند معلم انرژى بيشترى براى آموزش صرف مى كند. 
مــورد ديگرى كه از والدين انتظار مــى  رود دفاع از معلم در 
حضور معلم است. گاهى بچه ها براى جلب توجه امكان دارد 
كــه چيزى در تضاد با واقعيت بگويند. اينجا پدر و مادر بايد 
هوشــيار باشــند و بگويند كه من اين موضوع را از معلمت 
مى پرسم. البته متأسفانه همكارانى هم هستند كه اشتباهاتى 

دارند كه بايد حتماً رفع شود. 

 اگر نكته اى باقى مانده كه نپرسيدم بفرماييد؟ 
  مخاطب ما؛ در امر آموزش انســان است با يك روح لطيف. 
واقعاً معتقدم كه معلمى شــغل انبياست و انبيا جانشينان 
خدا بر روى زمين هستند. كى جانشين مى شود؟ كسى كه 
نزديك ترين فرد به اصل باشد. پس بايد صفات خدا را بدانم و 

آن ها را در خودم تقويت كنم. 


