
40

گفت وگو

 معصومه حبیب پور

همـکار عزیـز، اگر به تدریـس و آموزش عالقه مندید، این رشـته را 
انتخـاب کنیـد و اگـر عالقه منـد، صبور و توانا هسـتید بـا بچه های 
اسـتثنایی ویژه تر کارکنید، قطعاً پاداشـی مافوق تصـور در نزد خدا 
خواهید داشـت، چرا که کار در مدرسـه هاي اسـتثنایی عشق، عالقه 

و صبـر می خواهـد و اینجا پول ارزشـی ندارد.
 این هـا چکیـده ی سـخنان شـیوا شـیرازی، آمـوزگار مدرسـه ی 
اسـتثنایي ویـژه ی نابینایـان اسـت کـه خود نیز روشـندل اسـت. 
او در چنـد جملـه همه چیـز را گفتـه اسـت. در ادامـه فقط شـرح 

گوشـه ای از فعالیت هـای او را خواهیـد خوانـد.

  از محل تولد و زندگی و تحصیل خود بگویید.
سال 13۴۷ در یکی از محله های شهر تهران به دنيا 
آمدم. االن آموزگار مدرسه هاي استثنایي هستم. در 
یک سالگی، در اثر ضربه، بينایی ام آسيب دید. فرزند 
اول خانواده بودم و پدر و مادرم جوان و نگران 
به چندین  بود.  آمده  پيش  برایم  که  از حادثه ای 
پزشک مراجعه کردند. بر اثر جراحی های پی درپی، 
سلول های عصبی بينایی ام از بين رفتند و نابينای 
مطلق شدم. حتی از دیدن نور و رنگ نيز محروم 
شهر  به  کار  برای  پدرم  هفت سالگی  در  شدم. 
کرمانشاه رفت. ما مجبور شدیم همراه او برویم. بعد 
از یکی دو سال، مرا در مدرسه ی استثنایی ثبت  نام 
کردند. تا پایان تحصيالت دانشگاهی در کرمانشاه 

ساکن شدم و تحصيل کردم.

 چرا و چگونه آموزگار مدرسه ی استثنایی شدید؟
 در سال ۷۴ به عنوان کارشنـاس بهزیستی کرمانشاه 
اسـتخدام رسـمی شـدم. در سـال ۷۷ بـه علت 
عالقـه بـه کار در آموزش وپـرورش، انتقالـی 
گرفتم و بـه آموزش وپرورش ملحق شـدم. 
بـا توجـه به عالقـه ای کـه بـرای تدریس و 
آمـوزش داشـتم و بـا داشـتن مشـکالت 

اینجا پول ارزش ندارد
با شیوا شیرازی، آموزگار روشندل
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زندگـی، تاکنـون براي سـکونت به چندین شـهر 
از جمله کرمانشـاه و سـنندج رفته ام و تـا االن که 
نزدیـک بـه 2۹ سـال از شـروع کارم می گـذرد، 
مشـغول تدریـس به هم نوعـان خود هسـتم. این 
برایـم باعـث افتخـار اسـت. در حال حاضـر، در 
شـهریار و مـالرد اسـتان تهـران )مدرسـه ی نـور 
وحيدیـه و شـهدای یـک مـالرد( در آموزشـگاه 
اسـتثنایی در دوره ي ابتدایی مشـغول انجام وظيفه 

. هستم

 االن که آموزش آنالین و مجازی است، شما 
چگونه جریان یاددهی و یادگیری را پیش می برید؟
مانند دیگر همکارانم. البته شاید یک گام جلوتر! 
در حال حاضر به صورت مجازی در شبکه ی شاد 
مشغول تدریس و آموزش به بچه ها هستم. کارهای 
آموزشی و تدریس خودم را به صورت صوتی و 
تصویری )برای اوليا( توضيح می دهم. آن ها با دیدن 
تصویر فيلم، مطالب را برای بچه ها توضيح مي دهند 
و با آن ها در منزل کار می کنند. گفتم یک گام جلوتر، 
چون باید با اوليا هم مرتبط باشيم. هر روز به صورت 
جداگانه برای رفع اشکال و توضيحات بيشتر با 
تک تک دانش آموزان و و اوليای شان در تماس هستم. 

اگر باز هم متوجه آموزش نشوند، حتي شده تک تک 
آن ها را به منزل می آورم و مطالب درسی را تکرار و 

تمرین مي کنم تا خوب یاد بگيرند.

 به هرحال کسي باید باشد تا در کارهایتان و 
به ویژه در خانه به شما کمک کند؟

بله. از همسرم و به ویژه پسرم که دانشجوست تشکر 
می کنم. در برخي موارد کمک  حال من هستند. اما 
در خانه به هر حال در انجام اموري مانند آشپزي 

در نمی مانم.

ابزاری و  نابینایان چه وسایل  براي   تدریس 
چگونه کالسي می خواهد؟ توضیح دهید.

به طورکلی  ابتدایی  پایه های  در  نياز  مورد  ابزار 
عبارت اند از: لوح و قلم، کاغذ بریل، عصا، لوح 
ابزار ریاضی، کارت های نرمی و زبری،  حساب 
ميوه ها،  و  حيوانات  برجسته ی  اشکال  و  اشيا 
حبوبات  لمس(،  )براي  گوناگون  عروسک های 

برای آموزش در پایه ي آمادگی.
در پایه های باالتر به کار و آموزش با لوازم فناوری 
پيشرفته اي مثل گوشی و تبلت همراه و کامپيوتر 
مجهز به سيستم گویا و ساعت آموزشی بریل و 
نقشه ي جغرافيای بریل، خط کش بریل و همچنين 
تقویم بریل نياز است. همچنين، دستگاه پرکينز1 
مهم ترین ابزار مورد نياز نوشتن در پایه هاي باالست.
صندلی  و  ميز  از  استفاده  و  کالس  فرش کردن 
مناسب، قفسه ی کتاب های درسی و غيردرسی 
بریل برای پایه ي آمادگی ضروری و الزم است. 
و  کامل  درسی  کتاب های  که  است  این  مهم تر 
به موقع در اختيار دانش آموز قرار گيرند تا روند 
یاددهي ـ یادگيري دچار وقفه نشود. همين جا از 
همراهان  که  می کنم  تشکر  دانش آموزان  اولياي 
صبوري در کنار من هستند و از همکاران خودم 
هم متشکرم که وجودشان مایه ي دلگرمي من در 

فعاليت های آموزشی است.

 در سال چند دانش آموز دارید؟
در سال به طور ميانگين پنج تا هشت دانش آموز 
آموزش  آن ها  به  گوناگون  پایه های  در  که  دارم 
می دهم. به طور مثال، سال گذشته در چهارپایه ي 
آمادگی نابينا، اول عادی نابينا، اول کم توان نابينا و 

ششم عادی نابينا تدریس داشتم. 

پینوشت
1. دستگاه تایپ خط بریل

کالس اول راهنمایــی  قدیم بودم. معلم 
زبان انگلیســي وارد کالس شــد. برای 
اولین بار می خواســت آزمون روخوانی 
زبان از دانش آموزان بگیرد. نوبت من شد. 
همچنان که کتاب  باز بود، با لمس  کردن 
از روی خط بریــل، درس را روخوانی 
می کــردم که معلم بی صــدا آمد کنارم 
ایستاد. با تعجب نگاه می کرد که آیا خودم 
درس را می خوانم و یا کناردستی مطالب 
را به من می گوید. وقتی مطمئن شد من به 
این راحتی و دقیق درس را یاد گرفته ام و 
خوب می خوانم، خوشحال شد و به بچه ها 
گفت مرا تشــویق کنند و خوب درس 

خواندن را از من بیاموزند.

معموالً کالسـي کـه مـن در آن تدریس 
می کـردم، چندپایـه بـود. زنـگ پایـه ي 
آمادگـی کـه می خواسـتم تقلیـد صـدا 
بـا دانش آمـوز کار کنـم، وقتـی صـدای 
از  یـا  می کـردم،  تقلیـد  را  خـروس 
می کـردم  پخـش  ضبط صـوت  نـوار 
شـدم  متوجـه  بشـنود،  دانش آمـوز  تـا 
دانش آمـوز از شـنیدن صـدا می ترسـد 
و جیـغ می زنـد. تعجـب کـردم. کنارش 
رفتـم و او را نوازش کـردم. گفتم عزیزم 
ایـن صداسـت و خـود خـروس اینجـا 

نیسـت. چـرا می ترسـی؟
بـا اصـرار کـه پرس وجـو متوجه شـدم 
مـادر او خروسـی را در حمـام گذاشـته 
و هـر موقـع کـه می خواسـت شـاگردم 
را بابـت شـلوغ کردن یـا نخواندن درس 
بترسـاند، او را بـه نزدیک حمـام می برد 
و بـا خـروس او را می ترسـاند. بسـیار 
ناراحـت شـدم. بـا اولیا صحبـت کردم 
و پـس از مدتـی، بـا نـوازش و تشـویق 
دانش آمـوز  از  را  تـرس  گفت وگـو،  و 

کـردم. برطرف 


