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  بـه نظـر بنده خـوب شـنیدن و خوب دیـدن جزء 
عامل هـای بسـیار مهـم بـرای ایجـاد ارتبـاط مؤثر با 
همـکاران و کادر آموزشـی هنـگام نظـارت بالینـی از 
یک آموزشـگاه اسـت. بزرگی می گفـت نظارت بالینی 
درسـت مانند رفتـن بر بالین یک بیمار اسـت. هنگام 
عیـادت، هرگـز یک بیمار را به جهـت ابتا به بیماری 
سـرزنش نمی کنیـم، بلکـه در جهت بهبـودی هر چه 
زودتـر او تـاش می کنیم یا اگـر کاری از ما برنمی آید 

حداقـل بـه او انگیزه و دلگرمـی می دهیم. 
آموزشـی  گروه هـای  در  سـال های خدمتـم  طـی 
آموختـه ام کـه وقتـی وارد یـک آموزشـگاه می شـوم 
قبـل از هـر صحبـت و اظهار نظری ابتـدا خوب ببینم 

و خوب بشـنوم
پـس از هماهنگی هـای اولیـة کارشـناس تربیـت 
بدنـی اداره بـا مدیـر و معلـم مربـوط بـه منظـور یک 
جلسـه نظـارت بالینی از مـدارس شهرسـتان گرگان، 
وارد آموزشـگاه دورة ابتدایـی خواجـه میرزایی شـدم. 
حوالـی ظهر بـود. دختـران دانش آمـوز در حیـاط در 
حـال بـازی بودنـد و معلـم تربیت بدنـی آن هـا خانم 
توحیـدی کنارشـان در حـال فعالیت و ارائـة بازخورد 
بـود. سـاعت آموزشـی رو بـه اتمام بـود، تأمـل کردم 
تـا کاس بـه پایـان برسـد. در همین حال بـه فضای 
اجـرای درس تربیت بدنی مدرسـه که معمواًل شـامل 
حیاط اسـت نگاهـی انداختـم، زیرا ایمنی و مناسـب 
بـودن فضـای آموزشـی بـه جهـت حفـظ سـامت 
دانش آمـوزان و کاهـش میزان آسـیب دیدگی، یکی از 

مهم تریـن دغدغه هـای ماسـت. 
بـا  حیاطـی  دارای  میرزایـی  خواجـه  آموزشـگاه 
رنگ آمیـزی بسـیار متنـوع و شـاد بود کـه حکایت از 
داشـتن معلـم و مدیری خـاق و خوش ذوق داشـت. 

زنـگ تفریح به صـدا درآمد و با خانـم توحیدی وارد 
سـالن و دفتر مدیریت شـدیم. پس از معرفی، عرض 
ایمن سـازی تجهیـزات،  بابـت  سـام و خداقـوت، 
خط کشـی زمیـن ورزشـی و ترسـیم اشـکال زیبا و 
کاربـردی حیـاط پویـا از مدیـر آموزشـگاه، خانـم 
اخویـن و همکارم تشـکر کـردم و از آن ها خواسـتم 
تا دربارة مسـائل، مشـکات پیش رو هنـگام اجرای 
درس تربیت بدنـی صحبت کنند. سـعی کردم موارد 
مطـرح شـده را تـا جایـی که می شـد در آموزشـگاه 
برطـرف کنـم و باقی را برای پیگیـری از طریق اداره 

بـه ذهن بسـپارم. 
از خانـم توحیـدی خواسـتم تـا دربـارة مجموعـه 
فعالیت هـا و اقدامـات صـورت گرفتـه در آموزشـگاه 
صحبـت کنـد و اگـر مسـتنداتی همـراه دارد ارائـه 
بررسـی  هنـگام  می کنـم  سـعی  همـواره  دهـد. 
فعالیت هـای یـک آموزشـگاه، نقاط قـوت همکارانم 
را بسـیار برجسـته کنـم و مورد تشـویق قـرار دهم، 
دربـارة علت کاسـتی ها و عـدم اجرای برخـی موارد 
از آن هـا سـؤال کنـم و امکانـات و شـرایط موجـود 
در مدرسـه را در نظـر بگیـرم. در نهایـت، تـاش 
می کنـم بـا هم فکـری مدیـر و معلـم مربوطـه و بـا 
ارائـة پیشـنهادهای کاربـردی، بـا هـم بـه دنبـال 
یافتـن راهکاری عملی بـرای برطرف کـردن نواقص 

باشـیم.  احتمالی 
بـا دیـدن کتب راهنمای معلـم، دفتر ثبت فعالیت 
فعالیت هـای  پوشـة  و  دانش آمـوزان  ارزشـیابی  و 
متنـوع خانـم توحیدی شـامل گواهی حضـور مدیر 
و معلـم در دوره هـای توجیهـی درس تربیت بدنـی، 
نمـون برگ هـای آگاهـی از سـامتی بـرای تمامـی 
پایه هـا بـه تفکیـک هـر کاس و ثبـت وضعیـت 
فرم هـای  نمـره،  دفتـر  در  دانش آمـوزان  سـامتی 
آموزشـی  تجهیـزات  لیسـت  و  ایمنـی  گـزارش 

خاطره
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آموزشـگاه، برگه هـای تکلیف در منـزل دانش آموزان 
و عکس هـای زیبایـی از اجـرای نرمـش در مراسـم 
صبحگاهـی، برگـزاری مسـابقات بـه مناسـبت های 
مختلـف، نحوة تدریـس حـرکات پایـه، مهارت های 
ورزشـی، فاکتورهـای آمادگـی جسـمانی و حیطـة 
دانشـی و نگرشـی در پایه هـای مختلـف تحصیلـی، 
شـورای  و  آموزشـگاه  شـورای  جلسـات  برگـزاری 
ورزشـی و کارگاه هـای آموزشـی بـرای والدیـن و ... 
بـه مدیـر، معـاون پرورشـی و تربیت بدنـی و همکار 
فوق العـاده فعال و پرتاشـم خداقوت و دسـت مریزاد 
گفتـم. بـا هـم بـه اتـاق ورزش آموزشـگاه رفتیـم 
و امکانـات و تجهیـزات ورزشـی مـورد نیـاز بـرای 
تدریـس درس تربیت بدنـی را دیدیـم. چیـزی کـه 
نظـر بنده را بسـیار به خـود جلب کـرد مجموعه ای 
کامـل از وسـایل دست سـاز تربیت بدنی ماننـد وزنه، 
دیسـک، نیـزه، تـوپ و ... برای تدریـس به ویژه درس 
دو و میدانـی بـود. این معلم خوش ذوق، نقاشـی ها و 
یادگاری هـای دانش آمـوزان خـود را در قسـمت های 
مختلـف اتـاق نصـب کـرده بـود. تابلـوی اعانـات 
ورزشـی نیز شـامل مطالب آموزنده و مناسـب سـن 
دانش آمـوزان ابتدایـی بـود کـه اغلـب توسـط خـود 

آن هـا تهیـه می شـد. 
با شـنیدن صـدای زنگ، خانم توحیـدی به کاس 
پنجـم رفـت و دانش آمـوزان را بـه حیـاط مدرسـه 
هدایـت کـرد. مـن در گوشـه ای از حیاط ایسـتادم و 
هنـگام مشـاهدة اجـرای یـک جلسـه درس تربیـت 
بدنـی، فرم هـای بازدیـد را تکمیل کردم. از تماشـای 
دانش آمـوزان خوشـحال و فعـال و تدریس براسـاس 
سـرفصل آموزشـی کتـاب لـذت بـردم. در انتهـای 
کاس، مـواردی را کـه بـر اسـاس چک لیسـت نیـاز 
به بررسـی دارد بـا هماهنگی ایشـان از دانش آموزان 
آمـوزش  کیفیـت  بهبـود  جهـت  بـه  و  پرسـیدم 
پیشـنهادهایی نظیر نحـوة گروه بنـدی دانش آموزان 
و رعایـت فاصلـة ایمـن بین آن هـا را هنـگام اجرای 
تمرینـات بدمینتـون، خدمت ایشـان مطـرح کردم. 
مجـدداً بـه اتـاق مدیر رفتـم و در دفتر مشـاهدات 
مدرسـه نکات مثبت مانند تدریس براساس سرفصل 
آموزشـی، اسـتفاده از همة دانش آمـوزان در فعالیت 
کاسـی و مـوارد قابـل بهبـود و پیشـنهاد های خود 
نظیـر نحـوة ثبـت ارزشـیابی مسـتمر در دفتر ثبت 
فعالیـت را یادداشـت کـردم و از خدمـات بی دریـغ 

کادر آموزشـی آموزشـگاه تقدیـر و تشـکر کردم. 
بـا خـود فکـر  آموزشـگاه  از  بازگشـت  در مسـیر 
می کـردم کـه یک معلـم باید عاشـق کارش باشـد تا 
فـارغ از تمـام دغدغه هـای مـادی با امکاناتـی محدود 
بتوانـد تـا جای ممکن محیط مدرسـه را به جایی امن 

و شـاد بـرای دانش آ موزانـی تبدیل کند که شـاید به جز 
حیاط مدرسـه هیچ فضایـی برای فعالیت بدنـی ندارند. 

یک جلسه نظارت بالینی از دیدگاه 
آموزگار درس تربیت بدنی 

نیوشا توحیدی، کارشـناس ارشـد مدیریـت ورزشی 
و آمـوزگار درس تربیت بدنـی آموزشـگاه خواجه میرزایی 
در  تربیت بدنـی  درس  آمـوزگار  به عنـوان  این جانـب 
مـدارس ابتدایی شهرسـتان گـرگان، سـپاس گزار الطاف 
الهـی و قـدردان زحمـات همـکاران خـودم به ویـژه در 
گروه های آموزشـی هسـتم که همـواره با نظرات سـازندة 
خـود در جهت بهبود کیفیت آمـوزش درس تربیت بدنی 
می کوشـند. اعضـای گـروه آموزشـی پل ارتباطـی میان 
معاونـت تربیت بدنـی و سـامت بـا مدارس هسـتند، لذا 
ورود ایـن عزیزان به منظور نظارت بالینی به آموزشـگاه ها 
می تواند بسـتری مناسـب برای توانمند سـازی معلمان از 
طریـق انتقـال تجربیـات و روش های آموزشـی در فرایند 

تدریـس فراهم سـازد. 
حضـور خانـم دکتـر مهـدوی در مدرسـه خواجـه 
میرزایـی موجـب خرسـندی این جانـب و مدیریـت 
محتـرم آموزشـگاه شـد. زیـرا بـر ایـن باوریـم کـه 
همـکاران مـا در گروه آموزشـی به امر کیفیت بخشـی 
بـا نظـارت  و  اهمیـت می دهنـد  تربیت بدنـی  درس 
بـر نحـوة آمـوزش، ثبـت فعالیـت در دفتـر شـاخص، 
ارزشـیابی و سـایر فعالیت های اجراشـده در آموزشگاه 
بهبـود  و  بـرای همـکاران  انگیـزه  ایجـاد  در جهـت 
وضعیـت تربیت بدنـی در مـدارس تـاش می کننـد 
و دانـش و تجربیـات ارزشـمند خـود را در اختیـار 
همـکاران قرار می دهنـد و اعتقاد داریم برای رسـیدن 
بـه شـعار »دانش آمـوز فعـال، مدرسـة شـاد و جامعة 
سـالم« همگی بایـد در کنار هم بـرای حفظ و تقویت 
سـامت جسـمانی و روانـی دانش آ مـوزان بکوشـیم و 
تعـداد مـدارس فعـال و پویـا در امـر تربیت بدنـی در 

سـطح کشـور را گسـترش دهیـم. 

یک جلسه نظارت بالینی ار دیدگاه 
مدیر آموزشگاه

الهه اخوین، کارشـناس ارشـد مدیریت برنامه ریزی 
آموزشـی و مدیر آموزشگاه خواجه میرزایی 

از ورود سـرگروه های آموزشـی  این جانـب همـواره 
درس تربیت بدنی به آموزشـگاه خود اسـتقبال می کنم 
و بـه این بزرگـواران خوشـامد می  گویم، زیـرا معتقدم 
دسـتاورد ایـن حضور، تعامـل و تبادل اطاعـات به روز 
آموزشـی و ورزشـی و در نتیجه ارتقای سـطح سامت 

روحـی و جسـمی دانش آموزان اسـت. 

اعضای گروه آموزشی 
پل ارتباطی میان 

معاونت تربیت بدنی 
و سالمت با مدارس 

هستند، لذا ورود 
این عزیزان به منظور 

نظارت بالینی به 
آموزشگاه ها می تواند 
بستری مناسب برای 
توانمند سازی معلمان 

از طریق انتقال 
تجربیات و روش های 

آموزشی در فرایند 
تدریس فراهم سازد

39  رشد آموزش تربیت بدنی | دورۀ بیست و یکم|  شمارۀ1|  پاییز 1399|


