
 بهنام شاددل

ــی  ــر در دوره ي ابتدای ــال حاض در ح
استـــان خوزســتان تعــداد 5180 
ــوزگار و 591762  دبســتان، 21996 آم
دانش آمــوز وجــود دارد. در ایــن 
اســتان، به واســطه ی آب وهــواي 
ــوچ رو  ــایر ک ــن عش ــرم و همچنی گ
ــز تنــوع قومــي و  ــا یکجانشــین و نی ی
زبانــی، فعالیت هــای تعلیــم و تربیتــی 
بســیار گســترده ای انجــام می پذیــرد. 
ــي  ــاي فراوان ــتان یادگاره ــن اس ای
ــر  ــن ام ــدس دارد و همی ــاع مق از دف
گاهــي در پیشــبرد امــور موانــع جدي 
ــذارد. در  ــئوالن می گ ــاي مس ــش پ پی
گزارشــی کوتاه از اســتان خوزســتان، 
ــاون  ــوي، مع ــک موس ــم فران ــا خان ب
بــه   اســتان،  ابتدایــي  آمــوزش 
ــي و  ــای آموزش ــا و تنگناه فعالیت ه
ــي  ــتان در دوره ی ابتدای ــی اس پرورش

ــرد. ــم ک ــاره خواهی اش
ــدیم  ــر دار ش ــوی خب ــم موس  خان
کــه در ســطح اســتان، فعالیت هایــی، 
یــا  مجــازي  آمــوزش  از  اعــم 

مهارتــی، بــرای ســال جــاري در نظر 
ــا را  ــم آن ه ــده  اســت. اه ــه ش گرفت
ذکــر بفرماییــد. بلــه. معاونــت ابتدایــی 
اســتان  آموزش وپــرورش  اداره ی كل 
خوزســتان در زمینــه ی آموزش هــای 
ــی  ــت آموزش ــا عدال ــوزی ی مهارت آم
و  طرح هــا  مجــازی،  آمــوزش  و 
ــه  ــت ك ــدارک دیده اس ــی ت برنامه های

از: عبارت انــد 
ــی  ــته های آموزش ــع بس ــه و توزی تهی
)درس نامــه، خودآمــوز و ...( بیــن 4635 

ــتان؛ ــطح اس ــوز در س دانش آم
تهیه ی فیلم ها و پویانمایی های آموزشی 
با بارگذاری 800 فیلم آموزشـي دوره ی 
ابتدایـی در تارنمـای آپـارات اداره ی كل 
آموزش وپـرورش اسـتان؛ تولید 95 فیلم 
آموزشـی در اسـتودیو آوای مدرسـه و 25 
تکلیـف مهارت  محـور علـوم پایـه ی 
در  بارگـذاری  بـراي  ابتدایـی  سـوم 
شـبکه ی شـاد؛  اجـراي طـرح انـس با 
قـرآن كریـم به منظـور تعمیـق تربیـت 

اسالمی.

خیرین مدرسه ساز
امـــروزه خیــرین در بسیـاري از 
فعالیت هـای عام المنفعــه ی جامعـه 

شـرکت دارنـد. اینجـا هـم می بینیـم 
که خیریـن در کنار سـایر حرکت ها، 
در نهضت مدرسه سـازی نیز شـرکت 
ایـن  از  موسـوي  خانـم  می کننـد. 

حرکـت هـم صحبـت می کنـد.
طـرح خیریـن آموزشـی مـا از اقداماتی 
اسـت كـه بـه منظـور ارتقـای سـطح 
و جلـب  الزم  دانش آمـوزان  آموزشـی 
مشـاركت همـکاران داوطلـب خیـر بـا 
عنـوان )خیریـن آموزشـی( كه از سـال 
حـال  در  تاكنـون   92-93 تحصیلـی 
اجراسـت. در ادامـه ی آن در ارتبـاط بـا 
مبـادی بی سـوادی در جـذب  انسـداد 
كـودكان بازمانـده از تحصیـل و تولیـد 
محتـوا ویـژه ی كالس هـای دوزبانه هم 

دارد. ادامـه  اقدامـات بی وقفـه 

به  رغم بروز بیماری کرونا، جریان 
یاددهيـ  یادگیري ادامه دارد

 از معاون آموزش ابتدایي اداره ی کل 
آمـوزش وپرورش خوزستان می پرسیم 
بـا دقـت در وضـعیت موجـود چـه 
مشکالت احتمالي یا حتمي در زمینه ی 
این فعـالیت ها به ویـژه در روزهـاي 

شیوع کرونا پیش رو دارید؟
»بـه دلیـل  موسـوي جـواب می دهـد: 
برخـي كمبودها و نبود زیرسـاخت های 
الزم در آمـوزش دانش آموزان در فضای 
بعضـي  نبـودن  برخـوردار  و  مجـازی 
اولیـا از نعمت سـواد یا وضعیـت مالي، 
امـروز  شـرایط  در  می شـود  مشـاهده 
تبلـت  یـا  هوشـمند  گوشـی  تهیـه ی 
دشـوار اسـت و ایـن بـه رونـد یاددهي 
ـ یادگیـري آسـیب می زنـد. دیگـر نبود 
جهـت  مجـرب  و  رسـمی  آمـوزگار 
توسـعه كیفـی و كمی پیش دبسـتانی در 
مناطـق دارای ضریب محرومیت اسـت 
كـه فعالیـت مـا را در دوره ی ابتدایـي 
بـا محدودیـت روبـه رو می سـازد. البتـه 
بـا توجـه بـه شـیوع ویـروس كرونـا و 
نگرانـی خانواده هـا، ثبت نـام نوآمـوزان 
نوآمـوز  هـزار   101 از  پیش دبسـتانی 
بـه حـدود 43 هـزار نفـر كاهـش  یافته 

توانمندسازی گروهی
نگاهی به ف︺الیت های م︺اونت ابتدایی 

استان خوزستان
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اسـت. ضـروری اسـت در ایـن زمینـه 
گرامـی  والدیـن  بـه  الزم  توصیه هـای 
صورت پذیرد تا براسـاس دسـتورالعمل 
طـرح پوشـش سراسـری نوآمـوزان و 
آمـوزش مجـازی پیش دبسـتانی رایگان 
نسـبت به ثبت نام فرزندان 5 سـاله خود 
در مراكـز پیش دبسـتانی مجـازی كه در 
ایجـاد  آموزش وپـرورش  منطقـه  هـر 

گردیـده اسـت سـریعاً اقـدام نمایند.«

آموزش عشایری
 بخش قابل توجهي از آمار فعالیت استان 

در ارتباط با آموزش عشایري است.
معـاون آمـوزش ابتدایـي در ارتبـاط بـا 
آمـوزش عشـایر و مناطـق دوزبانـه در 
ایام شـیوع كرونـا و فعالیت های مربوط 
بـه آن می گویـد: »به طـور خالصه تهیه 
بستــه های آمــوزشی و درس نــامه ی 
آمـوزش حضـوری در مدارس بـا آمار 
زیـر 50 نفـر و اهـدای تعـدادی تبلـت 
بـه دانــش آموزان عشایــر از جملــه 
فعالیت هـای این معاونت بوده اسـت.« 

بهره مندی از مجلات رشد
 وضعیــت اشــتراک و ترویــج 
ــد  ــه رش ــد از جمل ــالت رش مج

ابتدایــي در اســتان چگونــه اســت 
ــه  ــگ مطالع ــج فرهن ــرای تروی و ب
چــه طرح هایــی داریــد؟ ایــن 
ــي  ــه شــاید خیل ســؤالی اســت ک

ــد. ــرح باش ــا مط جاه
پاســخ می دهــد:  خانــم موســوي 
»در ســال گذشــته و البتــه بــا شــیوع 
كرونــا كــه محدودیت هایــی را ایجــاد 
كــرد، ســه شهرســتان مــا از مجــالت 
ــه ی  ــد. در زمین رشــد اســتفاده نمودن
و  رشــد  مجــالت  از  بهره منــدی 
ــگاهي  ــاي آموزش ــج آن در فض تروی

ــم: ــنهادهایی داری ــا پیش ــتان م اس

1. مـدیران مدارس جهت ایجاد انگیزه 
در دانش آموزان تشویق هایی در نظر 

بگیرند. به طور مثال برگزاری مسابقه 
و اهدای جوایز به نفرات برتر.

2. درصد مالي باالتری از اشتراک 
مجالت به مدیران تعلق بگیرد تا 

انگیزه ی بیشتری جهت پیگیری امور 
داشته باشند.

تر︾یب به م︴ال︺ه و خواندن
مجلات رشد

در  خوزستان  ابتدایی  آموزش  معاون 

ترویج فرهنگ  مطالعه  مجالت  رشد هم  
پیشنهادی  دارد. او  مي گوید:

باید تنوع مطالب و جذابیت مجالت  ـ 
را باالتر ببریم تا همکاران و دانش آموزان  

رغبت بیشتری  به  مطالعه  داشته باشند.
ـ   با توجه به وضعیت موجود بیماری 
كرونا شرایط جهت استفاده ی مخاطبان  از 
مجالت رشد به صورت الکترونیکی  فراهم  

شود.
یادگیری  متنوع  فرصت های  ایجاد  ـ 
)شاهنامه خوانی و داستان سرایی( به ترویج 
فرهنگ مطالعه كمک كرده و سطح سواد 

خواندن را باال می برد.
ـ  مطالب مجالت رشد متناسب با محتوای 
كتاب های درسی باشد تا آموزگاران در راستای 

تدریس از مطالب مجالت استفاده كنند.

ف︺الیت های اداره ی تکنولوژی 
و گروه های آموزشی ابتدایی در 

توانمندسازی آموزگاران

 تقویت جایگاه و كاركردهای گروه های 
آموزشی ابتدایی

  اجرای جشنواره ی الگوهای برتر تدریس
 ارتقاي كمی و كیفی ارزشیابی توصیفی
محوریت  با  معلمان  توانمندسازی   
مدرسه )اقدام پژوهیـ  درس پژوهی و ...(
 تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان 
در فعالیت های پژوهـشی )جشـنواره ی 
جـابربن حیانـ  بازی و یادگیریـ  عید و 

داستانـ  تکالیف مهارت محور و ...(
در یک نگـاه كلي گروه هـای آموزشی 
از پركـارترین و مـوفـق تریـن ادارات 
آمــوزش وپرورش هر منطقــه است. 
اعضـاي  یـا  مربیـان  و  آمـوزگاران 
سـتادي مسـتقر در آن بـه برنامه ریزی 
و مشـاركت در برگزاري جشـنواره ها 
برنامه هـای  علمـي  تحلیـل  نقـد  و 
درسـي در جمـع معلمـان می پردازند. 
تبـادل نظـر و آسیب شناسـی برنامه ها 
ویژگی هـای  از  خالقیت هـا  ابـراز  و 

ایـن گروه هاسـت.
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آموزگار چندپایه
فعالیت هـــای  معرفـــي  ادامـــه ی  در 
اداره ی كـــــل  تـعلیم وتربـــــیتی در 
آموزش وپـــرورش خوزســـتان در ایـــن 
ــاي  ــا آقـ ــو بـ ــه گفت وگـ ــت بـ فرصـ
ســـیداحمد هاشـــمي یکـــي از آمـــوزگاران 
موفـــق چندپایـــه در منطقـــه ی 3 كارون بـــا 
ـــم. ـــس رفته ای ـــابقه ی تدری ـــال س 13 س

 آقاي هاشـمی از سوابق کاري خود 
بگویید.

 در سال 1388 از تربیت معلم فارغ التحصیل 
شده و از دورترین مدارس چندپایه كار 
خود را آغاز كرده ام و االن 13 سال تدریس 
را پشت سر گذاشته ام. اكنون در مدرسه ی 
چندپایه ناحیه سه، كارون و در منطقه ی 

باوی به تدریس مشغول هستم.

 شنیده ایم نویسنده کتاب هستید؟
بلـــه. »ســـروده های بهـداشتـــی« از 
ــن  ــت و همچنی ــن اس ــات مـ تـألیفـ
ســناریوهای چندپایــه و چندیــن مقالــه 
درخصــوص چندپایــه دارم. وبــالگ 
به عنــوان  رشــد  مجــالت  در  مــن 
ــت.  ــده اس ــاب ش ــق انتخ ــالگ موف وب
در كانال هــای ارتباطــي بــه تولیــد و 
ــردازم و  ــه می پ ــب چندپای ــر مطال نش
تمــام مطالــب ایــن كانال هــا در ســایت 
ــر  ــه بازنش ــه چندپای ــال دبیرخان و كان
شــده اســت. در ضمــن رابــط كشــوری 
چندپایــه و ســرگروه و مــدرس اســتانی 

ــتم. ــز هس نی

 از سـختی های تدریـس در چندپایه 
بگویید.

ــه  ــه ب ــتند ك ــه هایی هس ــا بچـ اینجـ
دالیــل مختلـــف از تحـــصیل بــاز 
ــرای  ــت ب ــن جه ــه همی ــد. ب می مانن
ــل و  ــوزان ترک تحصی ــذب دانش آم ج
ــع برخــي مشــکالت آن هــا تــالش  رف
می كنــم. در چنیــن مــواردي داریــم 
ــوان  ــا به عن ــه از اولی ــي را ك آموزگاران
ــه  ــور داوطلبان ــه و به ط ــار مدرس همی
اســتفاده می كننــد. مــن نیــز بــا دعــوت 
این گونــه افــراد آن هــا را بــا مشــکالت 
ــره  ــان به ــاخته و از همیاري ش ــنا س آش
ــا  ــه همکاری هــای اولی ــرم. از جمل می ب
ــد  ــي مانن ــاي طبیع ــا بالی ــه ب در مقابل
ســیل اســت كــه بــا حضــور خــود در 
ــوزان  ــد دانش آم ــالش می كنن ــل ت مح
ــت  ــود را از دس ــزه خ ــه و انگی روحی
ــد  ــد رون ــکالت نمی توان ــد. مش ندهن
ــد  ــري را در اینجــا كن ــي ـ یادگی یادده
یــا متوقــف ســازد. بــا حضــور اولیــا و 
حمایت هــای مســئوالن، آمــوزش را 

ــم. ــش می بری ــازی پی ــا ب ــي ب حت

 چه بازی هایی انجام می دهید؟
شـاید بـاور نکنیـد اما یک مثـال بزنم. 
می توانـد  هفت سـنگ  سـاده ی  بـازی 
هـم تفریح باشـد و هم آمـوزش جمع 
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و تفریـق و هـم یک حركت ورزشـي.
 آیـا در وضعیـت کرونایـي کالس 

شـما متوقف شـد؟
در وضعیــت شــیوع كرونــا از میــان 
دانــش   2 تنهــا  دانش آمــوزان   63
آمــوزش بــه فضــای مجــازی دسترســی 
داشــتند. امــا توقفــي در كار نبــود. خودم 
بســته ی آموزشــی درســت كــردم. 

ــای  ــق تمرین ه ــی از طری دروس حفظ
خودآمــوز به صــورت چــاپ  شــده 
ــل ریاضــی و فارســی از  و دروســی مث
طریــق فیلــم را آمــوزش دادم. در فضای 
ــام  ــتم. تم ــت داش ــم فعالی ــازی ه مج
اهالــی كه گوشــی داشــتند را شناســایی 
كــردم و از میــان افــرادی كــه دسترســی 
داشــتند به عنــوان رابــط و یاور آموزشــی 

اســتفاده نمــودم. آن عزیــزان مطالــب را 
ــاندند.  ــا می رس ــه بچه ه ــت و ب دریاف
از رابطــان و یــاوران تقدیــر كــردم و كار 
بــه  جایــی رســید كــه در حــال حاضــر 
دانش آمــوزان مــا در شــبکه ی شــاد 

ــتند. ــدی داش ــور صددرص حض

آموزگار پایه ی سوم
در اینجـا بـا یـک آمـوزگار مجـرب و 
باانگیـزه در حمیدیـه بـه گفت وگویـی 
كوتـاه می نشـینیم. معصومـه عنصـری 
آمـوزگار پایـه سـوم دبسـتان منطقـه ای 
كم برخـوردار در شـهر حمیدیـه اسـت.

دربـــاره ی  عنصـــري  خانــم   
ــان  ــه کارت ــروع ب ــای اول ش قدم ه

توضیــح دهیــد.
در ابتـدا بـا مـدرک لیسـانس مدیریت و 
برنامه ریزی به عنوان مربی پیش دبسـتانی 
و پـس از آن به صـورت حق التدریـس 
بـه  بـا توجـه  بـه كار شـدم.  مشـغول 
اینکـه بـه هنـر معـرق هم آشـنا هسـتم 
به عنوان صنعتگر صنایع دسـتی در رشـته 

معـرق كاری مربی گـری كـرده ام.
 

 داسـتان اسـتفاده از بدنـه ی یخچال 
در آمـوزش چـه بود؟

در روزهایي كه مدرسه براثر شیوع كووید 
می شـد  مجازي  آموزش  و  تعطیل   19
تـالش برای استـمرار فرایند آموزش باعث 
شد تا دست به ابتکار بزنم و از بدنه ی 
یخچال به عنوان تخته كالس استفاده كنم. 
با نوشتن عبارات و مفاهیم درسی روی 
یخچال خانه مان از مطالب عکس و ویدئو 
تهیه می كردم و برای دانش آموزان در فضای 

مجازی ارسال می كردم.

 آیا از نتیجه ی کار راضي بودید؟
از آنجایــی كــه دســت بــه قلــم 
ــی  ــم به راحت ــه می كن ــتم و مطالع هس
بــا مخاطــب ارتبــاط ایجــاد می كــردم 
ــت. ــده اس ــم راضی كنن ــه برای و نتیج
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