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خلیل ژاله در سال ١346 در شهرستان 
الر استان فارس به دنیا آمد. وی معلمی 
را با مــدرک فوق دیپلم در رشــته ی 
آموزش ابتدایی، از ســال ١368، در 
شهرستان  ِاَوز استان فارس آغاز کرد. 
ژاله همچنین سابقه ی حضور در ِسمت 
معاونت و مدیریت در مدرســه و راهبر 
آموزشی شهرســتان الر و تدریس در 
دوره های ضمن خدمــت معلمان را در 
کارنامه ی ارزشمند خود دارد. وی پس 
از بازنشستگي، در مهرماه سال ١397، 
به تدریس در مدرســه های غیردولتی 
پرداخت. در ادامه خالصه ی گفت وگوی 
ما را بــا خلیل ژاله، آمــوزگاری که به 
خوش ذوقی و خوش رویی شناخته شده 

است، می خوانید.

 چرا شغل معلمی را انتخاب کرده اید؟ 
از انتخابتان راضی هستید؟

با عشــِق به معلمی آن را انتخاب کردم. فقط 
به عنوان یک شغل به آن نگاه نمی کنم. با دل و 
عشق سراغش رفتم و اگر به گذشته برگردم، 
قطعًا بــاز هم معلمــی را انتخــاب می کنم. 

معلمی، عشق است. 

 کار با دانش آمــوزاِن دوره ابتدایی را 
چطور می بینید؟

من به خاطــر لطافت طبع، ظرافــت و پاکی 
وخلوص دانش آمــوزان ابتدایی، بــه کار در 
این دوره بســیار عالقه دارم. به کســانی که 
می خواهند وارد این دوره شــوند پیشــنهاد 
می کنم با مطالعه و تحقیق بیشتر وارد شوند 
و راهشان را باری به هر جهت انتخاب نکنند. 
ببینند توانایی شان در کجاست؟ گاهی ممکن 
اســت فردی نتوانــد به راحتی بــا بچه های 
کوچک ارتباط برقرار کند؛ اما می تواند معلم 
خوبی در دوره متوســطه باشــد. کارکردن با 
بچه های ابتدایی به عشــق و لطافت طبع نیاز 
دارد. بچه ها باید تو را بپذیرند و قبول داشــته 
باشند. اگر بچه ها نتوانند با شما ارتباط برقرار 
کنند و شما را از جنس خودشان نبینند، قطعًا 

کنار گذاشته می شوید. 

 چگونه دانش آموزانتــان را درگیر و 
باانگیزه نگه می دارید؟

 به شیرین زبانی
و لطف و خوشی

گفت وگو با خلیل ژاله، آموزگار بازنشسته
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من به این نتیجه رسیده ام زمانی که یک معلم 
وارد کالس می شود، بچه ها با همان نگاه اول، 
معلم را شناسایی می کنند و قدرتش را اندازه 
می گیرند. برقراری ارتباط خوب توسط معلم 
و توجه به توانایی های دانش آموزان از اهمیت 
زیــادی برخوردار اســت. اگــر دانش آموزان 
فایده ی مطالب درســی را بدانند، باانگیزه و 
فعال خواهند بــود. معلم باید این هنر و تبحر 
را داشته باشــد که مطالب درسی کتاب را با 
مســائل پیرامونی پیوند بزند و دانش آموز در 
عمل حاصل کارش را ببیند. در کتاب یاددادن 
برای یادگرفتن دکتر رؤوف1 خواندم: »درس 
خوب معلم از چشمان شــاگردانش مشاهده 
می شود؛ اما درس موفقیت آمیز معلم از اعمال 
و رفتــار دانش آموزانش پدیــدار می گردد«. 
اگــر بچه ها بدانند ایــن درس کجای زندگی 
به دردشــان می خورد، عالقه نشان می دهند. 
وظیفه ی من به عنوان معلم، گفتن نیســت، 
بلکه ما کنجکاوی بچه ها را تحریک می کنیم، 
قلقلکشان می دهیم و مسیر را برای یادگیری 
دانش آموزان تسهیل می کنیم. در این صورت 
بچه هــا می توانند در مســیر یادگیری فعال 

باشند. 

 دانش آمــوزان و اولیــا و همکاران 
گذشته، شــما را با چه ویژگی خاصی 

می شناسند و توصیف می کنند؟
اخالق خــوب و خنده رویــی. در ارتباطاتم با 
دانش آمــوزان، اولیا و همــکاران، دل آن ها را 
به دســت می آورم. با آن ها می خندم. با روی 
گشــاده و اخالق خوب از دانش آموزان، اولیا و 
همکاران استقبال می کنم و پیگیر کارهایشان 
هستم. به شیرین زبانی و لطف و خوشی/ توانی 

که پیلی به مویی کشی.

 از حال و هــوای اول مهر بفرمایید که 
چگونه تدریستان را آغاز می کردید؟

سعی می کردم محیط شادابی را برای بچه ها 
فراهم کنم. می خواستم فضا هم حال و هوای 
خانه و هم حال و هوای مدرسه را داشته باشد. 
به یک باره ســراغ کتــاب و درس نمی رفتم. 
بچه ها آزاد بودنــد در مورد عالئق خود حرف 
بزنند. تالش می کردم، در چند روز اول، عالئق 
و ســلیقه های بچه ها را بشناسم. ببینم آن ها 
چه چیزی را دوســت دارند و در آن احساس 
ارزشمندی می کنند تا از همان جا شروع کنم. 
وقتی بچه ها احساس موفقیت کنند و بتوانند 
خودی نشــان دهند و اولین قــدم را محکم 

بردارند، برداشتن قدم های بعدی با موفقیت 
بیشتری همراه خواهد بود. 

 چگونــه ارتباطتــان را بــا اولیای 
دانش آموزان تسهیل می کنید؟

پای صحبت هایشان می نشــینم و بی خیال 
از کنار حرف هایشان رد نمی شــوم. اگر اولیا 
احساس کنند ما در کنارشــان هستیم و در 
مقابلشان نیستیم، قطعًا به ما اعتماد می کنند 
و آن ارتباط دلی بیــن معلم و ولی دانش آموز 
برقرار می شــود. این اعتماد و دوستی حتمًا 
می تواند راهگشــا باشــد. این جمله  از دکتر 
سنگری را که در کالس های ضمن خدمت از 
وی شنیده ام، همیشه ســرلوحه ی کارم قرار 
می دهم: »اگر دســت قلب کســی را بگیری، 

احساسش را به تو تقدیم می کند«. 

 یکی از تجربه های رضایت بخشتان را 
برایمان بگویید.

دانش آموزی داشــتم که در ســال ۱۳۷۱و 
1375، در پایه اول و پنجــم، معلمش بودم. 
اکنون با همین شاگردم در گروه های موسیقی 
سنتی شهرســتان با هم همکاری می کنیم و 

کنار هم حس خوبی داریم.

 از معلمـــان تأثیرگــــذار دوران 
تحصیلتان، کسی را به یاد دارید؟ 

من با تعدادی از معلمان دوران ابتدایی  خودم 
هنــوز در ارتباطم. سیدهاشــم علوی، معلم 
کالس دوم، و علــی صلح جــو، معلم کالس 
چهارمم، بسیار خوش اخالق و مهربان بودند. 
به ما دانش آمــوزان قوت قلب و اعتمادبه نفس 
می دادنــد. آن زمان که تنبیــه دانش آموزان 
مرسوم بود، آن ها دست به تنبیه نبودند. اخالق 
و منش خوب این دو معلم موجب شــد، بعد 
از گذشت 45 ســال، هنوز در ذهن من جای 

داشته باشند. 
رشته ای بر گردنم افکنده دوست/ می برد هر 

جا که خاطرخواه اوست.

 بهتریــن روش قدردانی از معلمان را 
چه می دانید؟

به منظور قدردانی از معلمان، برای کارشــان 
ارزش قائــل شــویم، معلمان دیده شــوند و 
احساس ارزشــمندی کنند. زمانی که مدیر 
مدرسه بودم، وقتی با معلمان بی انگیزه روبه رو 
می شدم، ســعی می کردم نکات مثبتشان را 
پیدا کنم. معلمی داشتیم که اهل لج و لجبازی 
بــود، اما دســت خط خوبی داشــت و معلم 

تمیزی بود. من این  نــکات مثبتش را دیدم. 
وقتی کارشان در مدرسه دیده می شد، سعی 

می کردند با من همراه شوند. 

 با توجه به ســابقه ی تدریستان در 
حوزه ی ارزشیابی توصیفی، چالش این 

روش را در چه می بینید؟ 
هنوز بعد از گذشــت بیش از پانزده ســال از 
اجرای برنامه ی ارزشیابی توصیفی، همکاران 
ما بــه تفاوت های فردی توجــه ندارند و فکر 
می کنند باید بچه های هم شــکل و هم سان 
تحویل جامعــه دهند. در حالــی که بچه ها 
اســتعدادهای متفاوتی دارند و وظیفه ی من 
این است که اســتعداد، توانایی و نقاط قوت 
دانش آموزم را بشناســم و در مســیر اصلی 
خودش قرار دهم. اگر توانستم این کار را انجام 
دهم، موفق هستم. هدف از ارزشیابی گذاشتن 
متر روی یادگیری دانش آموز نیســت. ما باید 
نگرشمان را به اهداف ارزشیابی تغییر دهیم. 
وظیفه ی مِن معلم این است که راهنما باشم، 
مشکالت را تشــخیص و راهکار دهم. دست 
دانش آموزم را بگیرم و قدم به قدم به این مسافِر 

یادگیری یاری برسانم. 

 چطور می تــوان در آموزش وپرورش 
از تجربیات افراد باتجربه ای چون شما 

بیشتر استفاده کرد؟
من بعد از بازنشستگی خودم را کنار نکشیدم. 
خیلی اوقات با همــکاران ادارِی هرجا که نیاز 
داشته باشند، همکاری می کنم. عالوه بر آن، در 
مدرسه ی غیردولتی نیز از بین همه ی کارهای 
مدرســه، تدریس را برای همــکاری انتخاب 
کردم. ضروری است در آموزش وپرورش اتاق 
فکر داشته باشیم تا از ظرفیت معلمان باتجربه 
استفاده شــود. از جمله اینکه تجربیاتشان را 
مکتوب کنند تا از بین نرود. تجربیاتشان را با 

علم روز ترکیب کنند. 

 شما با چه روشــی تجربیاتتان را به 
فرزندتان که به تازگی معلم شده  است، 

منتقل می کنید؟
ما در خانه از هم ســؤال می کنیم که امروز در 
مدرســه چه اتفاقی افتاد که نظرتان را جلب 
کرد. من در این موقعیت این کار را انجام دادم. 
شــما اگر جای من بودی، چه کار می کردی؟ 
چه عکس العملی نشــان می دادی؟ در کنار 
این گفت وگوها و ســؤال و جواب ها، تجربه ها 

دست به دست می شوند. 

1. برای آشنایی با مرحوم
دکتر علی رؤوف کاتب به 
پیوند )لینک( باال مراجعه 

کنید.


