یادداشت
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راضیه سادات شجاعی
بــاز هــم مهــر از راه میرســد و اشــتیاق و شــور
و شــوق ،بــا نگرانــی و دلواپســی دره ـ م تنیــده
میشــود! آغــاز ســال تحصیلــی ،در فصلــی
پرنــور و حیاتبخــش ،همیشــه ،هــم بــرای
دانشآمــوزان و والدیــن و هــم بــرای معلمــان ،با
نــوآوری و آمادگــی برای کســب دانــش ،باالبردن
علــم و خــرد و کســب تجربههــاي تــازه همــراه
اســت .همــه گــرد هــم میآینــد تــا بــا هــم
خانـهای جدیــد بنــا کننــد؛ خانــهی دومــی،
گــرم و صمیمــی ،بــرای همــه؛ مأمنــی بــا
نــام مدرســه کــه قــرار اســت در آن
انــس و الفتــی صــورت بگیــرد و در
فضایــی شــاد و آرام ،جــان تشــنگان
دانــش و علــم ســیراب شــود.
مهــر شــروعی دوبــاره اســت تــا
آگاهیهــای بیشــتری کســب
کنیــم و بــا دانــش و بینش بیشــتر،
بــه اســتقبال ناشــناختههای جهــان
هســتی برویــم .بــه ســاح علــم
مفیــد و عمــل درســت مجهــز
شــویم و راه را بهتــر بشناســیم؛
همــراه بــا همراهانــی مصممتــر،
همفکرانــی تازهتــر ،اندیشـهای متعالیتــر
و شــناختی عمیقتــر.
آمــوزگاران بایــد بكوشــند بعــد از پراکندگــی
خاطــری طوالنــی ،دوبــاره تمرکــز حــواس را در
دانشآمــوزان تقويــت و تعــدد و تنــوع اذهــان را به
یــک جهــت جمــع کننــد و بهســرعت متناســب
بــرای درک مطلــب و یادگیــری برســانند.
بایــد دوبــاره تمهیداتــی بیندیشــند تــا بــا
بهکارگیــری خالقیــت و ایجــاد تنــوع،
تکالیــف را جــذاب و ســرگرمکننده کننــد
تــا دانشآمــوزان دچــار خســتگی و
بیحوصلگــی نشــوند و تــا پایــان ســال بــا
امیــد و انگیــزه بــه کار و فعالیــت ادامــه دهند.
هــر آمــوزگاري بایــد روحیــات و
حساســیتهای دانشآمــوزان خــود را در
نظــر بگیــرد تــا بتوانــد بــا درک شــخصیت
منحصربهفــرد هــر یــک و احتــرام بــه
تکتــک آنهــا ،فضایــی امــن و پرعاطفــه
بســازد تــا اهــداف آموزشــی و پرورشــی و
مقاصــد تعلیمــي و تربیتــی بــه بهترین شــکل
محقــق شــوند.
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یکــی از مهمتریــن وظایــف و نقشهــای
آمــوزگار ،نظــارت و دخالــت نامحســوسـ و
حتــی گاهــی محســوس و ملمــوسـ در روابط و
شــکلگیری دوســتیها و احیان ـ ًا قطــع موقــت
ارتبــاط بیــن برخــی از دانشآمــوزان اســت.
گاهــی توجــه معلــم به نــوع روابط ایجادشــده
بیــن شــاگردان ،توجــه بــه گروهبندیهــا
و توجــه بــه دالیــل اختالفــات بیــن
بچههــا ،میتوانــد پیشــگیریکننده
یــا گرهگشــای بســیاری از مســائل
و مشــکالت کالس باشــد .دخالــت
غیرمســتقیم آمــوزگار گاهــي میتوانــد
در دوســتی بــه انتخابهایــی منجــر
شــود کــه دانشآمــوزان و کالس را
بــه ســرعت و پیشــرفت برســاند ،نــه
احیانـ ًا فقــط ســرگرمی و وقتگذرانــی
در مدرســه باشــد.
گاهــی مســائل حلنشــدهي ارتبــاط در
کارهــای گروهــی ،بهانــهي شــکلگیری
اختالفــات عمیــق بیــن دانشآمــوزان
میشــود .معلــم میتوانــد بــا ایجــاد
راههــای ارتباطــی کاربــردی و بــا انتخابهــا و
جابهجاییهــای بهموقــع و مناســب ،بهتریــن
تأثیــر را در حــل اینگونــه مشــکالت داشــته
باشــد.
شرایط خاص مهر
بـا توجـه بـه شـرایط خـاص سـال تحصیلـی
گذشـته ،احتمـاالً مهر امسـال با فضایی بسـیار
متفاوتتـر از قبـل روبـهرو خواهیـم بـود .از
سـویی دلتنگیهـا و اسـتراحت زيـاد و انتظار
دیـدار مجـدد دوسـتان ممکـن اسـت شـور و
شـوق و انگیـزهی بیشـتری را بـرای شـروعی
دوبـاره رقـم بزنـد و از سـویی ممکـن اسـت
ایجـاد عادتهـای جدیـد ،تغییـر سـاعات
خـواب و احیانـ ًا خو گرفتن بـه فضای مجازی
و روشهـای دیگـر یادگیری ،فضـای واقعی را
بـرای شـروع دوبـاره دشـوارتر کند!
در هـر تابسـتان ،بهویـژه در تعطیلات طوالنی
تابسـتان امسـال ،احتمال زیادی وجود دارد که
دانشآمـوزان از طریـق فناوریهـای جدیـد،
فعالیتهـای جـذاب و تازهای یاد گرفتهباشـند
و حتی در شـیوههای یادگیریشـان ،به راههاي
جدیـد (ازجملـه فیلم و سـرگرمی) خـو گرفته
باشـند .معلـم نیـز باید بـه ایدهها و شـیوههای

جدیـد مجهـز و حتـی از دانشآمـوزان جلوتر
باشـد .بایـد بـه منابعـي غنـی از سـرگرمی،
جـدول ،فیلـم فانتـزی ،آزمونـک آنالیـن و...
دسترسـی داشتهباشـد تـا بتوانـد هـر لحظـه با
دسـت پر کالس را بـرای دانشآمـوزان جالب
و جـذاب نـگاه دارد.
احتمـاالً یکـی از نگرانیهـای مشـترک معلمان
این اسـت کـه چگونـه چنیـن دانشآموزانی را
دوبـاره بـه ورطـهي جدیـت و سختکوشـی
بکشـانند و ذهنشـان را آمـادهي فراگیـری
مطالـب جـدی و منسـجم کننـد! معضـل
احتمالـي دیگـر کنتـرل و نظمدهـی مجـدد بـه
دانشآموزانـی اسـت کـه ماههـا طبـق شـرایط
ایـدهآل خـود زندگـی کردهانـد!
علاوه بـر ایـن ،هـر آمـوزگاری باید در سـال
جدیـد در برخـورد بـا دانشآمـوزان جدیـد
آهنـگ معمـول خـود را پیـدا کنـد .هرسـال
کـه میگـذرد ،دانشآمـوزان ،حتـی آنهـا کـه

ً
قبلا
احتمـاالً از قبـل میشناسـیم یـا احیانـ ًا
هـم معلمشـان بودهایـم ،ممکـن اسـت ادراک
و شـناخت ،مهارتهـا و عادتهـاي جدیـدی
کسـب کـرده باشـند! نبایـد به شـناخت قبلی و
قدیمیمـان اکتفـا کنیم؛ باید از نو بشناسیمشـان
و از نـو فرصتهـای جدیـدی بـرای ارتباط و
شـناخت ایجـاد کنیم.
ارتبـاط بـا اولیـا و برگـزاری جلسـات بـا
خانوادههـا در اوایـل سـال و حتـی پیـش از
شـروع سـال تحصیلـی ،بهویـژه بـا شـرایط
خاصـی کـه امسـال بـا آن مواجـه بودیـم ،از
دیگـر ملزومـات شـروع سـال تحصیلـی تـوأم
بـا آرامـش اسـت.
امیدواریـم بـا عنایـت الهـی و بـا همدلـی و
همـکاری همهجانبـهي اولیـای خانـواده و
مدرسـه ،بـا وجـود شـرایط متفـاوت ،بتوانیـم
امسـال یکـی از بهتریـن سـالهای تحصیلی را
پیـش رو داشـته باشـیم.
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