
هيچ وقت فكرش را مى كرديد كه معلم شويد؟
آن موقع هــا مثل حاال نبود و دانش آموزان در مورد شــغل هاى مختلف 
چيز زيادى نمى دانستند. به تدريس عالقه داشتم، ولى هيچ وقت فكرش 
را نمى كردم كه يك روز معلم بشــوم. وقتى سنم بيش تر شد، دانشگاه 
تربيت معلم قبول شدم و به اين كار خيلى عالقه پيدا كردم. از آن موقع تا 
االن، حدود 30 سال است كه معلم هستم و تقريباً هزار دانش آموز داشتم.

اول از همه بگوييد ماجراى درس دادن به دانش آموزان در 
پارك چه بود؟

يكى از دانش آموزان كالســم گوشــى هوشمند نداشــت، براى همين 
نمى توانســت از آموزش برخط استفاده كند. اّول در مدرسه به او درس 
مى دادم، ولى چون برادرهاى كوچك تر از خودش داشت، مادرش بايد 
هم مراقب آن ها بود و هم او را براى رسيدن به مدرسه همراهى مى كرد؛ 
كار ســخت شــد. خب بايد چه كار مى كردم؟ به فكرم رسيد كه به 
پارك برويم! اين طور مادر مى توانست بچه ها را هم بياورد. برادرها بازى 
مى كردند و ما هم همان جا روى يكى از نيمكت ها درس مى خوانديم. البته 
بايد از همسرم هم تشكر كنم. راه دور بود و او من را مى رساند. خالصه 
همه كمك كردند تا بتوانم هر روز به پارك بروم و دانش آموزم از درس 

عقب نماند!

شما هم مثل من خاطره هاى زيادى از معلم هايتان داريد. معلم هايى كه كارى خيلى بيش تر از درس 
دادن براى ما انجام داده اند. شــايد مهم ترين چيزى كه از معلم ها ياد مى گيريم، احساس مسئوليت 
و دلســوزى عميقى است كه نسبت به شاگردهايشان دارند. اين بار با يكى از اين معلم ها گفت وگو 
كرديم. «فرحناز عاقل»، معلمى كه عكس او در حال تدريس در پارك مشــهور شــد و خيلى ها در 
ايران و كشــورهاى ديگر با ديدن آن عكس، داوطلب شدند تا به دانش آموزانى كه گوشى هوشمند 

ندارند، كمك كنند. حاال كه روز معلم نزديك است به سراغش رفتيم تا با او بيش تر آشنا شويم.

گفت وگوى كوتاه با فرحناز عاقل، معلمى كه هر روز در پارك 
به دانش آموزش درس مى دهد.

 بهاره جاللوند
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وقتى عكس هايتان، موقع درس دادن به اين دانش آموز در 
شبكه هاى اجتماعى قرار گرفت، خوشحال شديد؟

يكى از آشناها از ما عكس گرفته بود. كم كم خبر در شبكه هاى اجتماعى 
پيچيد. اصالً خودم خبر نداشتم، اّما وقتى از دور و نزديك بهم پيام دادند 
متوجه شدم چنين اتفاقى افتاده است. خيلى خوشحال شدم، چون توانستم 
با افراد مهربانى آشنا شوم كه مى خواستند به بچه ها كمك كنند. حتّى از 

كشورهاى ديگر هم پيام دادند و گفتند ما هم مى خواهيم كمك كنيم.

تدريس به شكل برخط چقدر سخت است؟
خب، راستش را بخواهيد سخت است. هم براى والدين كه بايد در كنار 
معلم ها حواسشان به يادگيرى بچه ها باشد، هم براى معلم ها. چون در 
زمان باز بودن مدرسه، همان موقع درگير كار هستيم، ولى در آموزش 
برخط، بايد زمان بيش ترى بگذاريم. مثالً گاهى تا ســاعت 2 بامداد، 
تكاليفى كه بچه ها برايم به صورت صدا فرستادند را گوش مى كنم. براى 
اينكه خيالم از يادگيرى بچه ها راحت باشد، امتحان هايشان را به صورت 
تماس تصويرى مى گيرم. همچنين هر درسى كه مى دهم، به والدين زنگ 
مى زنم تا مطمئن شوم بچه ها ياد گرفته باشند. والدين هم وقتى سؤال 
دارند با من تماس مى گيرند. خالصه اينكه هميشه حواسم به گوشى ام 
هست و كلى تلفن و پيام جواب مى دهم. من خودم كالس حضورى را 
بيشتر دوســت دارم، چون كلى بازى و كارهاى جالب انجام مى داديم. 
گاهى بچه ها روى بادكنك امالء مى نوشتند و اجراى نمايش و كارهاى 
اين شكلى داشتيم كه االن كمى فرق كرده است. اينكه دانش آموزان را 
از نزديك نمى بينم، برايم خيلى سخت شده و دلم برايشان تنگ مى شود.

توضيح كوتاه كيو آر كد:
با راه افتادن آموزش برخط، بسيارى از معلم ها 

كارهاى جالبى انجام دادند تا به يادگيرى بهتر 
درس ها كمك كنند. «مهسا حاتمى»، يكى از 
همين معلم هاست كه به دانش آموزان پايه 

سوم شهر اهواز و پايه چهارم شهرستان باوى در 
استان خوزستان درس مى دهد. اين خانم معلم 
خّالق براى يادگيرى بهتر بچه ها، بعضى درس ها 

را به شكل اخبار درآورده است.
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