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دو رمزينه از رشد نو آموز 

 زكیه مالبابائى، آموزگار  بیجار 

برخــی از تجربه هاي من به عنوان معلم کالس های چندپايــه که همواره در کالس از 
قسمت های متنوع مجالت رشد استفاده می کنم، چنين است :

در تمامی مجالت رشــد قســمتی تحت عنوان »قصه« وجود دارد. من از اين بخش، با 
توجه به نياز دانش آموزانم، اســتفاده می کنم. بدين گونه که در پايه ها ی اول و دوم، از 
قصه هــای اين مجالت همواره برای »افزايش دايره ی لغاِت« دانش آموزان بهره می برم. 
در پايه ها ی سوم تا پنجم نيز از داستان های مجالت رشد به عنوان »متن امال« استفاده 
می کنم؛ چــون اکثر دانش آموزان فقــط به متن درس های کتاب فارســی و تکيه بر 
حفظيات برای نوشــتن امال بســنده می کنند. در اين صورت، با کمبود دايره ی لغات 
مواجه می شوند. اما استفاده ی مستمر از اين بخش مجالت، هم در يادگيری دانش آموز 

و هم در ارزشيابی درست او کمک شايانی می کند.
 توجــه به قصه، معلمان را در پرورش مهارت هايی چون شناســاندن زبان فارســی به 
دانش آموزان و آشــناکردن آن ها با نحوه ی نوشــتن و عالئم نگارشی و ايجاد دقت در 
گوش دادن ياری می دهد. اســتفاده ی مســتمر از اين بخش، در پرورش تقويت زبان 

نوشتارِی بچه ها نيز بسيار ياری بخش است.
در دنيايــی که اتکا بــه کتاب و رغبت دانش آموزان به خواندِن کتاب های غيردرســی 
کم شــده و تمرکز بر گوشــی و دنيای مجازی جايگزين آن شده اســت، استفاده از 
مجالت رشــد و قصه های جذاب آن، در طی ســاليان متمــادی، در دانش آموزان من 
عالقه به خواندن متن نوشتاری را ايجاد کرده است. مزيت خوب اين بخش، کوتاه بودن 

داستان هاست که با حوصله ی دانش آموزان دوره ي ابتدايی هم خوانی فراوانی دارد. 
از ديگــر تجربه های من در بهره گيری از قصه های مجالت رشــد، »پرورش اســتعداد 
خوانــش خالق« در دانش آموزان و فرزند خودم بوده اســت. اســتفاده از اين بخش،  
اعتمادبه نفس دانش آموزان را از  حضور در جمع تقويت و کم رويی را رفع مي كند و به 

بادقت حرف زدن آنان كمك مي كند.
 قسمت کاردستی مجالت نيز از ديگر بخش هايي است که من از آن استفاده می کنم. با 
توجه به اينکه اکثر کالس های هنر در بين همکاران با کشيدن نقاشی ساده ای گذرانده 
می شــود، براي تغيير اين رويه، همواره در ماه دو جلســه را به ساخت کاردستی های 
معرفی شــده و آموزش داده شــده در مجالت اختصاص می دهم. با اين کار، هم کالس 
هنر جذاب تر می شــود و هم دانش آموزان با نوعی مهارت در ســاختن و بهره گيری از 
وسايل آشنا می شوند. اين امر همواره موجب بروز، کشف و پرورش استعداد در بچه ها، 
به خصوص در مناطق محروم، می شــود. در اين مناطق اکثر کاردستی ها را می توان با 
وســايل دورريختنی ساخت و همين نکته ی جالب مهارت استفاده ی بهينه از امکانات 
برای زندگی بهتر و آســان تر را به دانش آموزان می آموزد. بهره گيری درست از امکانات 
موجود و خالقيت، گره گشای خيلی از مشکالت و نيازهاست.کسب تجربه کار ساده ای 

است؛ اما بهره گيری و انتقال تجربه سخت و مهم است.
توجه  ما معلمان به همين موارد ســاده و چه بسا عميِق نهفته در آموزش ها و مطالب 

اين مجالت، در پيشرفت کاری خودمان و جامعه بسيار کمک کننده خواهد بود.

اين رشد
و رشدهاي دگر 
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گزارشی از مجله ی 
رشد دانش آموز

ساخت كاردستي 
در  مجله ي رشد كودك


