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بچههای بــه آمــوزش ایدة 
عشــایریدردورةکرونا،آنهمپساز

تعطیلیمدرسه،چطورشکلگرفت؟
مدرسـه که تعطیـل شد، آموزش بچه هـا 
برای من دغدغه بود. اکثر بچه ها گوشی هاي 
مورد نیاز را نداشتند و اینترنت هم نبود. به 
همکارانم پیشنهاد دادم برنامه ریزی کنیم و 
حضوری به سراغ آن ها برویم. حدود ۱5۰ 
کیلومتر بین ما فاصله است، اما خوشبختانه 
معلمانمان پذیرفتنــد. مناطق مورد نظر 

کوهستانی و عشایری هستند.

چهتعدادمعلممشارکتکردند
وچطوررفتوآمدمیکردید؟

ما ۱۰ نفر دبیر و معلم داریم که ۸ نفر از 

آن ها حاضر شدند. با وسیلة شخصی خودم 
و معاون مدرسه، به مناطق در رفت و آمد 
هستیم. ما برای بچه هایی که تا حدودی 
به مدرسه نزدیک هستند هم هفته ای یک 

روز جلسة رفع اشکال گذاشته ایم.

شما پوشــش تحت محدودة 
چقدراستوچهتعدادازبچههاراآموزش

ميدهید؟
فاصلة ما تا آخرین نقطــه حدود ۱5۰ 
کیلومتر است، اما پراکندگی زیادند و برخی 
مناطق هم صعب العبورند. هر چند همت 
معلمان ما بسیار بلندتر از کوه های منطقه 
اســت؛ به طوری که عالوه بر دانش آموزان 
پسر دبیرستان دورة اول خودمان، دختران 

دانش آموز دبیرستان دخترانه را هم تحت 
حمایت قرار دادند.

آموزشبهاینبچههاچگونهانجام
ميگیرد؟یعنیمعلماندرمناطقبهطورثابت

حضوردارندیادررفتوآمدهستند؟
آموزش ما به  صورت ســه روز در هفته 

انجام می شود که در رفت و آمد هستیم.

آیامعلمانوسایلکمکآموزشی
راهمباخودشانمیبرندومیآورند؟

وسایل آموزشی ما تختة سفید، درس نامه 
و فلش هایی هستند که تدریس همکاران و 
محتواهای درسی روی آن هاست. معلمان 
ایــن فلش ها را به بچه ها می دهند تا روی 

گفت وگو
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حافظة دستگاه های تقویت تلویزیون منزل 
خودشان بریزند و از آن ها استفاده کنند.

منظورشماازدرسنامهچیست
وچهکمکیبهبچههامیکند؟

هر کدام از همکاران در خصوص درسی 
که در مدرســه تدریس می کند، با توجه 
به محتوای کتــاب، خالصة درس را برای 
دانش آموزان می نویسد تا آن ها با مطالعة 
هر درس نامه بهتر بتوانند محتوای آموزشی 
را یــاد بگیرند. چون بچه هــا به اینترنت 
دسترســی ندارنــد، ایــن درس نامه ها را 
چــاپ مي كنیم و با خودمان می بریم و به 

دانش آموزان می دهیم.

اجرایاینطرحچهمدتزمان
طولکشیدوقراراستتاچهزمانیادامه

پیداکند؟
یک هفته بعد از تعطیلی سراسری شروع 
كردیم و بــه لطف خدا و همت همکارانم 

هنوز هم ادامه دارد.

فــرضکنیماینطــرحاجرا

نمیشد،آنوقتچهاتفاقیمیافتاد؟
اگر همت و معرفــت معلمان ما نبود، 
شــاید اکثر این دانش آموزان که حدود 
۱۸۰ نفر هستند، درس و تحصیل را ترک 
می کردند. این طرح باعث شد از وضعیت 
تک تک بچه ها آگاه باشــیم و بتوانیم به 
درس آنان رسیدگی كنیم. وقتی والدین 
این دلســوزی، همت و تــالش معلمان 
را دیدند، خودشــان هم پای کار آمدند 
و بچه هــا را به درس و مطالعه تشــویق 
كردند. ما شــماره تلفن های خودمان را 
هم در اختیار خانواده ها گذاشتیم تا اگر 
سؤالی داشتند و کاری پیش آمد، با من 

یا تک تک معلمان تماس بگیرند.

معین کمیهمدربــارةطرح
طرح این کنیــد. صحبت دانشآموزان

چیستوچطورآنرااجراکردید؟
ما دانش آمــوزان را بر اســاس منطقة 
زندگی و جغرافیا تقسیم کردیم. هر معلم 
مسئولیت رسیدگی به مثاًل ۲۰ دانش آموز 
را پذیرفت. به اصطالح معین دانش آموزان 
شد. هر هفته هم دربارة وضعیت آن ها به 

من گزارش می دهند تا بهتر بتوانیم بچه ها 
را پوشش بدهیم.

طرحمعیــنتاچهزمانیادامه
پیداخواهدکرد؟

تا پایــان ریشه کن شــدن کرونا. چون 
دانش آموزان ما خوابگاهی هســتند و ما 
به صورت حضوری نمی توانیم پذیرای آن ها 

باشیم.

چهســازمانهایــانهادیدر
اجرایاینطرحبهشماکمککردند؟

تنهــا نهادی کــه به ما کمــک کرد، 
نمایندگــی آموزش وپرورش عشــایری 
شهرســتان عنبرآباد بود کــه در برخی 
هماهنگی ها با والدیــن، از طریق معلم 
ابتدایی روســتا، پیگیر می شدند و به ما 

گزارش هم می دادند.

وسخنپایاني؟
ميخواهمازتمــاممعلمانيكهدراین
طرحمشــاركتوهمكاريدلســوزانه

داشتند،تشكركنم.
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