گزارش

توانمندسازی گروهی

نگاهی به ف︺الیتهای م︺اونت ابتدایی
استان خوزستان

بهنام شاددل
در حــال حاضــر در دورهﻱ ابتدایــی
استـــان خوزســتان تعــداد 5180
دبســتان 21996 ،آمــوزگار و 591762
دانشآمــوز وجــود دارد .در ایــن
اســتان ،بهواســطهی آب وهــواﻱ
گــرم و همچنیــن عشــایر کــوچرو
یــا یکجانشــین و نیــز تنــوع قومــي و
زبانــی ،فعالیتهــای تعلیــم و تربیتــی
بســیار گســتردهای انجــام میپذیــرد.
ایــن اســتان یادگارهــاﻱ فراوانــي
از دفــاع مقــدس دارد و همیــن امــر
گاهــي در پیشــبرد امــور موانــع جدﻱ
پیــش پــاﻱ مســئوالن میگــذارد .در
گزارشــی کوتاه از اســتان خوزســتان،
بــا خانــم فرانــک موســوﻱ ،معــاون
آمــوزش ابتدایــي اســتان ،بــه
فعالیتهــا و تنگناهــای آموزشــي و
پرورشــی اســتان در دورهی ابتدایــي
اشــاره خواهیــم کــرد.
خانــم موســوی خبــر دار شــدیم
کــه در ســطح اســتان ،فعالیتهایــی،
اعــم از آمــوزش مجــازﻱ یــا
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مهارتــی ،بــرای ســال جــارﻱ در نظر
گرفتــه شــده اســت .اهــم آنهــا را
ذکــر بفرماییــد .بلــه .معاونــت ابتدایــی
ادارهی كل آموزشوپــرورش اســتان
خوزســتان در زمینــهی آموزشهــای
مهارتآمــوزی یــا عدالــت آموزشــی
و آمــوزش مجــازی ،طرحهــا و
برنامههایــی تــدارک دیدهاســت كــه
عبارتانــد از:
تهیــه و توزیــع بســتههای آموزشــی
(درسنامــه ،خودآمــوز و  )...بیــن 4635
دانشآمــوز در ســطح اســتان؛
تهیهی فیلمها و پویانماییهای آموزشی
با بارگذاری  800فیلم آموزشـي دورهی
ابتدایـی در تارنمـای آپـارات ادارهی كل
آموزشوپـرورش اسـتان؛ تولید  95فیلم
آموزشـی در اسـتودیو آوای مدرسـه و 25
تکلیـف مهارتمحـور علـوم پایـهی
سـوم ابتدایـی بـراي بارگـذاری در
شـبکهی شـاد؛ اجـراي طـرح انـس با
قـرآن كریـم بهمنظـور تعمیـق تربیـت
اسالمی.
خیرین مدرسهساز
امـــروزه خیــرین در بسیـارﻱ از
فعالیتهـای عامالمنفعــهی جامعـه

شـرکت دارنـد .اینجـا هـم میبینیـم
که خیریـن در کنار سـایر حرکتها،
در نهضت مدرسهسـازی نیز شـرکت
میکننـد .خانـم موسـوﻱ از ایـن
حرکـت هـم صحبـت میکنـد.
طـرح خیریـن آموزشـی مـا از اقداماتی
اسـت كـه بـه منظـور ارتقـای سـطح
آموزشـی دانشآمـوزان الزم و جلـب
مشـاركت همـکاران داوطلـب خیـر بـا
عنـوان (خیریـن آموزشـی) كه از سـال
تحصیلـی  92-93تاكنـون در حـال
اجراسـت .در ادامـهی آن در ارتبـاط بـا
انسـداد مبـادی بیسـوادی در جـذب
كـودكان بازمانـده از تحصیـل و تولیـد
محتـوا ویـژهی كالسهـای دوزبانه هم
اقدامـات بیوقفـه ادامـه دارد.
بهرغم بروز بیماری کرونا ،جریان
یاددهي ـ یادگیرﻱ ادامه دارد
از معاون آموزش ابتدایي ادارهی کل
آمـوزشوپرورش خوزستان میپرسیم
بـا دقـت در وضـعیت موجـود چـه
مشکالت احتمالي یا حتمي در زمینهی
این فعـالیتها بهویـژه در روزهـاﻱ
شیوع کرونا پیش رو دارید؟
موسـوي جـواب میدهـد« :بـه دلیـل
برخـي كمبودها و نبود زیرسـاختهای
الزم در آمـوزش دانشآموزان در فضای
مجـازی و برخـوردار نبـودن بعضـي
اولیـا از نعمت سـواد یا وضعیـت مالي،
مشـاهده میشـود در شـرایط امـروز
تهیـهی گوشـی هوشـمند یـا تبلـت
دشـوار اسـت و ایـن بـه رونـد یاددهي
ـ یادگیـري آسـیب میزنـد .دیگـر نبود
آمـوزگار رسـمی و مجـرب جهـت
توسـعه كیفـی و كمی پیشدبسـتانی در
مناطـق دارای ضریب محرومیت اسـت
كـه فعالیـت مـا را در دورهی ابتدایـي
بـا محدودیـت روبـهرو میسـازد .البتـه
بـا توجـه بـه شـیوع ویـروس كرونـا و
نگرانـی خانوادههـا ،ثبتنـام نوآمـوزان
پیشدبسـتانی از  101هـزار نوآمـوز
بـه حـدود  43هـزار نفـر كاهـش یافته
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اسـت .ضـروری اسـت در ایـن زمینـه
توصیههـای الزم بـه والدیـن گرامـی
صورت پذیرد تا براسـاس دسـتورالعمل
طـرح پوشـش سراسـری نوآمـوزان و
آمـوزش مجـازی پیشدبسـتانی رایگان
نسـبت به ثبتنام فرزندان  5سـاله خود
در مراكـز پیشدبسـتانی مجـازی كه در
هـر منطقـه آموزشوپـرورش ایجـاد
گردیـده اسـت سـریع ًا اقـدام نمایند».
آموزش عشایری
بخش قابلتوجهي 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 فعالیتهای مربوط
بـه آن میگویـد« :بهطـور خالصه تهیه
بستــههای آمــوزشی و درسنــامهی
آمـوزش حضـوری در مدارس بـا آمار
زیـر  50نفـر و اهـدای تعـدادی تبلـت
بـه دانــشآموزان عشایــر از جملــه
فعالیتهـای این معاونت بوده اسـت».
بهرهمندی از مجلات رشد
وضعیــت اشــتراک و ترویــج
مجــالت رشــد از جملــه رشــد

ابتدایــي در اســتان چگونــه اســت
و بــرای ترویــج فرهنــﮓ مطالعــه
چــه طرحهایــی داریــد؟ ایــن
ســؤالی اســت کــه شــاید خیلــي
جاهــا مطــرح باشــد.
خانــم موســوي پاســخ میدهــد:
«در ســال گذشــته و البتــه بــا شــیوع
كرونــا كــه محدودیتهایــی را ایجــاد
كــرد ،ســه شهرســتان مــا از مجــالت
رشــد اســتفاده نمودنــد .در زمینــهی
بهرهمنــدی از مجــالت رشــد و
ترویــﺞ آن در فضــاي آموزشــگاهي
اســتان مــا پیشــنهادهایی داریــم:
 .1مـدیران مدارس جهت ایجاد انگیزه
در دانشآموزان تشویقهایی در نظر
بگیرند .بهطور مثال برگزاری مسابقه
و اهدای جوایز به نفرات برتر.
 .2درصد مالي باالتری از اشتراک
مجالت به مدیران تعلق بگیرد تا
انگیزهی بیشتری جهت پیگیری امور
داشته باشند.
تر︾یب به م︴ال︺ه وخواندن
مجلات رشد
معاون آموزش ابتدایی خوزستان در

ترویﺞ فرهنﮓ مطالعه مجالت رشد هم
پیشنهادی دارد .او ميگوید:
ـ باید تنوع مطالب و جذابیت مجالت
را باالتر ببریم تا همکاران و دانشآموزان
رغبت بیشتری به مطالعه داشته باشند.
ـ با توجه به وضعیت موجود بیماری
كرونا شرایط جهت استفادهی مخاطبان از
مجالت رشد بهصورت الکترونیکی فراهم
شود.
ـ ایجاد فرصتهای متنوع یادگیری
(شاهنامهخوانی و داستانسرایی) به ترویﺞ
فرهنﮓ مطالعه كمک كرده و سطح سواد
خواندن را باال میبرد.
ـ مطالب مجالت رشد متناسب با محتوای
كتابهایدرسیباشدتاآموزگاراندرراستای
تدریس از مطالب مجالت استفاده كنند.
ف︺الیتهای ادارهیتکنولوژی
وگروههایآموزشی ابتدایی در
توانمندسازیآموزگاران
تقویت جایگاه و كاركردهای گروههای
آموزشیابتدایی
اجرایجشنوارهیالگوهایبرترتدریس
ارتقاي كمی و كیفی ارزشیابی توصیفی
توانمندسازی معلمان با محوریت
مدرسه (اقدامپژوهی ـ درسپژوهی و )...
تحت پوشش قرار دادن دانشآموزان
در فعالیتهای پژوهـشی (جشـنوارهی
جـابربن حیان ـ بازی و یادگیری ـ عید و
داستان ـ تکالیف مهارتمحور و )...
در یک نگـاه كلي گروههـای آموزشی
از پركـارترین و مـوفـقتریـن ادارات
آمــوزشوپرورش هر منطقــه است.
آمـوزگاران و مربیـان یـا اعضـاي
سـتادي مسـتقر در آن بـه برنامهریزی
و مشـاركت در برگزاري جشـنوارهها
و نقـد تحلیـل علمـي برنامههـای
درسـي در جمـع معلمـان میپردازند.
تبـادل نظـر و آسیبشناسـی برنامهها
و ابـراز خالقیتهـا از ویژگیهـای
ایـن گروههاسـت.

فرانک موسوی معاون آموزش ابتدایی استان
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آموزگار چندپایه
در ادامـــهی معرفـــي فعالیتهـــای
تـعلیموتربـــــیتی در ادارهی كـــــل
آموزشوپـــرورش خوزســـتان در ایـــن
فرصـــت بـــه گفتوگـــو بـــا آقـــاي
ســیداحمد هاشــمي یکــي از آمــوزگاران
موفــق چندپایــه در منطقــهی  3كارون بــا
 13ســـال ســـابقهی تدریـــس رفتهایـــم.

آقاﻱ هاشـمی از سوابق کارﻱ خود
بگویید.
در سال 1388از تربیت معلم فارﻍالتحصیل
شده و از دورترین مدارس چندپایه كار
خود را آغاز كردهام و االن  13سال تدریس
را پشت سر گذاشتهام .اكنون در مدرسهی
چندپایه ناحیه سه ،كارون و در منطقهی
باوی به تدریس مشغول هستم.

شنیدهایم نویسنده کتاب هستید؟
بلـــه« .ســـرودههای بهـداشتـــی» از
تـألیفـــات مـــن اســت و همچنیــن
ســناریوهای چندپایــه و چندیــن مقالــه
درخصــوص چندپایــه دارم .وبــالگ
مــن در مجــالت رشــد بهعنــوان
وبــالگ موفــق انتخــاب شــده اســت.
در كانالهــای ارتباطــي بــه تولیــد و
نشــر مطالــب چندپایــه میپــردازم و
تمــام مطالــب ایــن كانالهــا در ســایت
و كانــال دبیرخانــه چندپایــه بازنشــر
شــده اســت .در ضمــن رابــط كشــوری
چندپایــه و ســرگروه و مــدرس اســتانی
نیــز هســتم.
از سـختیهای تدریـس در چندپایه
بگویید.
اینجـــا بچـــههایی هســتند كــه بــه
دالیــل مختلـــف از تحـــصیل بــاز
میماننــد .بــه همیــن جهــت بــرای
جــذب دانشآمــوزان ترکتحصیــل و
رفــع برخــي مشــکالت آنهــا تــالش
میكنــم .در چنیــن مــواردي داریــم
آموزگارانــي را كــه از اولیــا بهعنــوان
همیــار مدرســه و بهطــور داوطلبانــه
اســتفاده میكننــد .مــن نیــز بــا دعــوت
اینگونــه افــراد آنهــا را بــا مشــکالت
آشــنا ســاخته و از همیاريشــان بهــره
میبــرم .از جملــه همکاریهــای اولیــا
در مقابلــه بــا بالیــاي طبیعــي ماننــد
ســیل اســت كــه بــا حضــور خــود در
محــل تــالش میكننــد دانشآمــوزان
روحیــه و انگیــزه خــود را از دســت
ندهنــد .مشــکالت نمیتوانــد رونــد
یاددهــي ـ یادگیــري را در اینجــا كنــد
یــا متوقــف ســازد .بــا حضــور اولیــا و
حمایتهــای مســئوالن ،آمــوزش را
حتــي بــا بــازی پیــش میبریــم.
چه بازیهایی انجام میدهید؟
شـاید بـاور نکنیـد اما یک مثـال بزنم.
بـازی سـادهی هفتسـنﮓ میتوانـد
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
 63دانشآمــوزان تنهــا  2دانــش
آمــوزش بــه فضــای مجــازی دسترســی
داشــتند .امــا توقفــي در كار نبــود .خودم
بســتهی آموزشــی درســت كــردم.

دروس حفظــی از طریــق تمرینهــای
خودآمــوز بهصــورت چــاپ شــده
و دروســی مثــل ریاضــی و فارســی از
طریــق فیلــم را آمــوزش دادم .در فضای
مجــازی هــم فعالیــت داشــتم .تمــام
اهالــی كه گوشــی داشــتند را شناســایی
كــردم و از میــان افــرادی كــه دسترســی
داشــتند بهعنــوان رابــط و یاور آموزشــی

اســتفاده نمــودم .آن عزیــزان مطالــب را
دریافــت و بــه بچههــا میرســاندند.
از رابطــان و یــاوران تقدیــر كــردم و كار
بــه جایــی رســید كــه در حــال حاضــر
دانشآمــوزان مــا در شــبکهی شــاد
حضــور صددرصــدی داشــتند.

آموزگار پایهی سوم

در اینجـا بـا یـک آمـوزگار مجـرب و
باانگیـزه در حمیدیـه بـه گفتوگویـی
كوتـاه مینشـینیم .معصومـه عنصـری
آمـوزگار پایـه سـوم دبسـتان منطقـهای
كمبرخـوردار در شـهر حمیدیـه اسـت.
خانــم عنصـــرﻱ دربـــارهی
قدمهــای اول شــروع بــه کارتــان
توضیــح دهیــد.
در ابتـدا بـا مـدرک لیسـانس مدیریت و
برنامهریزی بهعنوان مربی پیشدبسـتانی
و پـس از آن بهصـورت حقالتدریـس
مشـغول بـه كار شـدم .بـا توجـه بـه
اینکـه بـه هنـر معـرق هم آشـنا هسـتم
بهعنوان صنعتگر صنایعدسـتی در رشـته
معـرقكاری مربیگـری كـردهام.
داسـتان اسـتفاده از بدنـهی یخچال
در آمـوزش چـه بود؟
در روزهایي كه مدرسه براثر شیوع كووید
 19تعطیل و آموزش مجازي میشـد
تـالش برای استـمرار فرایند آموزش باعﺚ
شد تا دست به ابتکار بزنم و از بدنهی
یخچال بهعنوان تخته كالس استفاده كنم.
با نوشتن عبارات و مفاهیم درسی روی
یخچال خانهمان از مطالب عکس و ویدئو
تهیه میكردم و برای دانشآموزان در فضای
مجازی ارسال میكردم.
آیا از نتیجهی کار راضي بودید؟
از آنجایــی كــه دســت بــه قلــم
هســتم و مطالعــه میكنــم بهراحتــی
بــا مخاطــب ارتبــاط ایجــاد میكــردم
و نتیجــه برایــم راضیكننــده اســت.
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