راحله محمدی

رﺋیﺲ اداره آموزش پیشدبستانی و دوره اول
ابتدایی ،اداره کل آموزشوپرورش شهر تهران

در نظام تعلیموتربیت رسمی و عمومی« ،پیش ازدبستان» امری حاکمیتی
و دورهای رســمی اما غیراجباری است و همین مؤلفۀ اختیاری بودن به این
دورۀ دوستداشتنی تمایز بخشیده است .این دورۀ تربیتی و آموزشی به لحاظ
ک ّمی یا شــاید کیفی از بقیۀ دورهها کوچکتر است و از نگاه سازمانی دامنۀ
بســتهتری دارد اما این موضوع موجب فروگذاری اهمیت و ضرورت دورۀ
اثرگذار و پرخاصیت پیش از دبستان نیست.
اولین شــرط تحقق اهداف دورۀ رسمی ابتدایی و راه عزیمت به مقصد
مطلوب تربیت ،وجود دورۀ پیش از دبستان بهعنوان خاستگاه هویت و شاکلۀ
شــخصیتی دانشآموزان اســت .دورۀ پیش از دبستان از حیث بسترسازی
رخدادهای ارزشــمند تعاملی ،علمی و تربیتی منشأ اثر فراوان بوده و توجه
بیش از پیش به این دوره از زندگی کودک در بســتر « مهم انگاشــتگی»
کرامت ذاتی نوآموزان ،راهبرد متقن و مفیدی در شکلگیری معقول و مطلوب
هویت آنان و بازتعریف جامعی از چیستی و کیستی دروننهاد ایشان میباشد.
بنیانگذاردن آموزههای رفتاری و اخاقی و هر آنچه به تربیت یک شهروند
صالح منتج میشود ،در دورۀ پیشدبستانی معنادار است.
« ایجاد فضای همپوشانی دنیای واقعی بچهها با دنیای مدرسه ،برقراری
عدالت آموزشی کیفی مبتنی بر تفاوتهای فردی نوآموزان در همۀ حوزههای
خانوادگی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و محلی ،غنیسازی فرایند یادگیری
و توسعۀ فعالیتهای مهارتمحور ،ایجاد انضباط فکری و تمرین طبقهبندی
ذهنی ،تمهید فضای ایمن و  »...همگی اقداماتی هســتند که در بســتر و
موقعیتی ســیال و منعطف ،توسعۀ ک ّمی و کیفی این دوره را بهعنوان مأمن
و زمینۀ شــکلگیری همۀ اتفاقات تربیتی مطلوب تبیین مینمایند .اینها
همه مؤید آن اســت که طراحی ،برنامهریزی و شکلدهی مطلوب به دورۀ
پیش از دبستان ،نگاه و اقدام ویژه و همهجانبه از حیث توجه جدی سازمانی
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به تشــکیات اداری و نحوۀ جذب مربی ،تمهیدات مؤثر در توانمندسازی
حرفهای مربیان ،تولید محتوای فاخر آموزشــی ،تجهیز کاسها به لحاظ
ساختار فیزیکی و  ...را میطلبد تا این دوره به قوام و بایستگی برسد.
نوآموزانی که حضور در دورۀ پیشدبستانی را انتخاب میکنند ،از مزایای
فراوانی بهرهمند میشــوند .در دورۀ پیش از دبستان با تقویت مهارتهای
زبانآموزی ،گفتاری ،عملکردی و ویژگیهای این دوره از رشد ،کودک برای
حضور در عرصۀ تربیت رســمی و عمومی در پایۀ اول آماده میشود .دورۀ
پیش از دبســتان فرصت مناسبی برای شناسایی و حتی کاهش اختاالت
و مشــکات احتمالی فرایند یادگیری کودکان است .این شناخت در دورۀ
دبستان به آموزگار در زمینۀ طراحی فعالیتهای آموزشی متناسب با شرایط
خاص نوآموزان کمک شایانی میکند .ضرورت چشمگیر این دورۀ تحصیلی
ناشی از اهمیت توسعۀ ارتباط کودک با محیط اطراف و گروه همساالن است.
همچنین ،دورۀ پیشدبستانی با رویکردهای شادیبخش و آرامشدهنده،
اتفاق جدایی کــودک از مادر و انتقال او از جامعۀ کوچک خانواده به جامعۀ
بزرگتر مدرسه و قرار گرفتن در گروههای دانشآموزی را تسهیل و حضور
در پایۀ اول را به فرایندی امن و دوستداشتنی تبدیل میکند.
ابهام در پشتیبانی از پیشدبستان
با وجود این همه ثمرات همهجانبۀ تربیتی و یقین به این تأثیر همهگیر،
هنوز که هنوز است نحوۀ تشکیل دورۀ پیش از دبستان که در مادۀ  4اساسنامۀ
دورۀ پیشدبستانی مصوب جلسۀ  699شورای عالی آموزشوپرورش مورخ
 82/11/28آمده ،همچنان در پردۀ ابهام است و با کمبود نیروی انسانی و منع
به کارگیری نیروی آزاد ،همچنان ناکارآمد مانده است؛ حال آنکه از این دورۀ
تحصیلی بسط عدالت آموزشی و ایجاد فضای بهرهمندی همۀ اقشار جامعه با

سطوح معیشتی مختلف انتظار میرود .همچنین ،فعالیت ارگانهای بروننهاد
و عدم هماهنگی و ســازواری و اتحاد رویه در این زمینه ،بر فرایند مدیریت
یکپارچه و غنیســازی و کیفیتبخشــی به فعالیتهای این دوره ،خدشه
وارد نموده اســت و تبعات بسیاری دارد .شاید به دلیل همین پیچیدگیها و
پیگیریهای ســخت اداری و گاهی نگرشی است که با وجود باور اهمیت
این دورۀ نقشآفرین ،هنوز پیشدبستانی برای رسیدگی ،بازمهندسی و تعیین
تکلیف نهایی به فهرست امور اولویتدار دستاندرکاران وارد نشده است.
پیشدبستانی بانشاط چرا و چگونه؟
با توجه به ضرورت نمایانســازی طراوت و شــادابی این دوره به دست
توانای مربیان ،طراحی نقشۀ جامع یادگیری ویژۀ آنان کمی دشوار اما ضروری
است .این برنامه به منزلۀ دستمایهای قوی ،زمینۀ توسعۀ توانمندی حرفهای
مربیــان را فراهم مینماید .با این برنامۀ تحولخواه و با تدارک فرصتهای
متنوع و جامع یادگیری میتوان امکان کسب شایستگیهای الزم و ارتقاء
کیفیت دانش و مهارت مربیان را براساس اسناد باالدستی فراهم آورد و آنان
رساندن دانشآموزان به مراتبی از حیات طیبه آماده
را برای ایجاد زیرساخت
ِ
کرد .اگر رسالت این برنامه فراهم آوردن سازوکارهای مناسب برای افزایش
مهــارت مربی در ادارۀ کاس با رویکرد فعالیتمحور و به صورت پروژهای
باشــد ،مربیان با مشارکت دادن نوآموز در تولید دانش مدنظر و مورد عاقۀ
او محیطی بانشــاط ،امن و دوستداشتنی را در کاسهای پیشدبستانی
ایجادمیکنند.
از اینرو کاهش تعداد کتابهای کار نوآموز و فعالیتهای مداد و کاغذی
و حرکت به ســوی تســری رویداد مؤثر « بازی » ،به این دورۀ فاخر جلوۀ
بیشــتری میدهد .از دیگر سو ،تعامل مربیان با اولیا در «همپوشانی دنیای

واقعی بچهها با دنیای مدرســه»« ،مداخات فعاالنه و زیرکانه در تعریف
سطح سواد رسانهای نوآموزان»« ،برقراری عدالت آموزشی کیفی مبتنی بر
تفاوتهای فردی»« ،غنیسازی محیط یادگیری و توسعۀ
فرصت بازی ،آزمایش ،تفکر ،مهارتورزی
و  ...براســاس عائق و استعداد نوآموزان»،
«صیانت همهجانبه از کودکان با رویکرد
اعتابخشی به کرامت وجودی و گرامی
داشتن معصومیت و پاکی نوآموزان»
موجب آمادگی این طیف آیندهســاز
برای حضور در دورۀ تربیت رســمی و
عمومی دبســتان میشود .با وجود این
مصادیق ،دورۀ پیشدبستانی را میتوان
به پرتقال خونی تشــبیه کرد؛ خوشگوار و
لذتبخش!
این نــوع پرتقال معمــو ًال از پرتقالهــای معمولی
کوچکتر ،پوســت آن از انواع دیگر ســفتتر و کشت آن بسیار دشوار
است .این تداعیگر همان اهتمام و مراقبتی است که باید در مورد دورۀ
پیش دبستانی ،به شرح فوق ،به کار بست تا این دوره یک دورۀ تمامعیار
آموزشــی وتربیتی باشــد این تفاوت در دانشآمــوزان کاس اول ،که
پیشدبستانی را گذراندهاند ،کام ً
ا نمایان است .مهمتر اینکه اگرچه این
پرتقال از پرتقال معمولی گرانتر و پرخاصیتتر است ،در مجالس رسمی
اغلب بهعنوان میوۀ پذیرایی انتخاب نمیشــود و این حال این روزهای
پیشدبستانی است که اگرچه دورهای مهم وکاربردی است ،هنوز جایگاه
واقعی خود را در نظام تعلیموتربیت پیدا نکرده است.
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