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 هدی رضوانی
سال تحصیلی جدید از راه رسیده و بیش از ۳۵
هزار دانش آموز ابتدایی به مدرسه میروند .این در حالی
است که هنوز بخش عمدهای از مشکالت آموزشی در
مقطعابتداییحلنشدهباقیمانده.کالسهایمتراکم،
سیستمآموزشیتئوری،رقابتبرسرقبولیدرمدارس
خاصو. .کههرکدامبهتنهاییمیتوانددنیایکودکانه
بچههای مقطع ابتدایی را به چالش بکشد .محمود
قاسمیان معاون آموزش ابتدایی اداره آموزش و پرورش
در گفتگویی با پاسارگاد از برخی چالشهای موجود در
مقطعابتداییصحبتکردهاست.
 سالتحصیلیجدیدآغازشده،چهتعداد
دانشآموزبهمدارسابتداییمیروندوچهتعداد
ازآنهاکالساولیهستند؟
پیشبینی ما این است که  ۳۵هزار دانشآموز
ابتدایی امسال به مدارس وارد شوند که از این تعداد
حدود شش هزار نفر پایه اول و حدود  ۶هزار نفر نیز
شدبستانیخواهندبود.دوگروهدانشآموز
نوآموزانپی 
اتباع داشتیم .یک گروه که گذرنامه و کارت تردد
داشتند که آمار آنها مشخص است .یک گروه هم
که کارت تردد ندارند اما با توجه به بیانات مقام معظم
رهبری با ارایه نامه حمایت تحصیلی ثبتنام میشوند.
بنابراین پیشبینی میکنیم با احتساب دانشآموزان
اتباع این آمار به ۶۵۰۰نفر برسد.
 استانداردکالسهایدرسچندنفراست؟
دو نمونه استاندارد میتوان تعریف کرد .یکی
استاندارد واقعی کالس درس است که در آن بحث
کیفیت استاندارد مطرح است و مسلماً با این محتوا
حدود  ۲۵الی  ۲۶نفر دانشآموز را پذیرش میکند.
یکی هم استانداردی است که وزارتخانه به ما ابالغ کرده
و در دور اول  ۳۱نفر و در دور دوم  ۳۴نفر دانشآموز
برای آن تعریف شده .اما با توجه به تراکمی که هر
شهرستان دارد و وضعیت نیروی انسانی آن ،تا حدود
 ۱۰تا  ۱۵درصد از سقف مجاز هم میتوان ظرفیت
کالس را افزایش داد .به ندرت کالسهایی را داشتیم
که ظرفیت آنها  ۴۰نفر بوده که آن هم به دلیل
تقاضایخودوالدیناست.بعضیمدارسبرندهستندو
افراد حاضرند کالس ۴۰نفره باشد اما فرزندشان حتما
در همین مدرسه ثبتنام شود .برخی مدارس دولتی
هم همینطور هستند که حتی اگر ما کالس  ۴۵نفر
هم تشکیل بدهیم باز هم والدین حاضرند فرزندشان را
ثبت نام کنند .در بعضی مناطق شهری هم به نسبت
تراکم جمعیت تعداد مدارس کم است .مث ًال در منطقه
ابنسینا یک مدرسه دولتی داریم که سال گذشته
کالس ۳۹نفر هم تشکیل شد چون مدرسه دیگری در
آنحوالینیستومجبوریمایندانشآموزانراپوشش
دهیم .با این حال سعی کردیم در سیرجان تراکمی
را که وزارتخانه ابالغ کرده رعایت کنیم ،مگر در موارد
استثناییکهناچاریم.
 نقشمقطعابتداییدرتحصیلدانشآموز
چقدرمهماست؟
اگر در تمامی اسناد باالدستی آموزش و پرورش هم
بررسی کنید و کتب علمی را مطالعه کنید همه تاکید
کردند که مهمترین دوره آموزشی برای بچهها دوره
شدبستانیاست،همدربحثشکلگیریشخصیت
پی 
وهویتوهمدرحوزهمفاهیمپایهویادگیریوبهدنبال
آن هم دوره دبستان از اهمیت باالتری برخوردار است.
حتی سیاستگذاریهای سند تحول هم بر اهمیت
دورهابتداییتاکیدمیکندوبهمعلماندورهابتداییهم
در این سند بیشتر از معلمان دیگر مقاطع اهمیت داده
شدهاست.اهمیتایندورهمشخصاستاماخانوادهها
فکر میکنند در متوسطه اول که بحث انتخاب رشته
بچهها پیش می آید (پایه نهم) باید حساسیت به خرج
دهند به ویژه برای دانشگاه و بازار کار .متوسطه دوم هم
بحث کنکور است و آن را جدی میگیرند .یک گروه از
خانوادههاهمبهدورهابتداییاهمیتمیدهندبهخاطر
قبولی فرزندشان در مدارس تیزهوشان و سمپاد که
البته اخیرا کمرنگتر شده .در حالت کلی دوره ابتدایی
بسیاربااهمیتاستواگرکمتوجهیشوددانشآموزاز
پایه ضعیف میشود و تا انتهای تحصیالتش این ضعف
را با خود به همراه خواهد داشت.
 مشکلی که اخیرا با آن روبهرو هستیم
 دلزدگی دانشآموزان است به طوری که
این روزها به بچهها میگوییم مدارس در حال
بازگشایی است ،چندان خوشحال نمیشوند.

مالقات فردی معلم با اولیا را هم داریم
علتایندلزدگیچیست؟
کهبهصورتجداگانهباوالدینصحبت
عامل بزرگ و مهمی را برای این
میشود اما اینکه بخواهیم آموزش
دلزدگی میتوان عنوان کرد .یکی بحث
همگانیداشتهباشیممقدورنیست.در
فضاها ،محتوا و سیستم آموزشی است
هر پایه ۶هزار دانشآموز داریم .مدارس
که اشکاالتی دارد به ویژه در روش
را سال گذشته قطببندی کردیم و۱۰
تدریس ،چیدمان کالسها ،فضاهای
روز در سالن اداره برای آنها جلسه
فیزیکیو. .کهفاقدجذابیتهستند.اگر
گذاشتیم .این کار زمانبر است چون
مقایسهکنیم؛فضاهایفیزیکیمدارس
تعداددانشآموزانزیاداستامامدارس
فعلی نسبت به سالهای قبل تغییر
بایدحتماًجلساتآموزشخانوادهرادر
چندانی نداشتند .روش معلمها هم
طولسالبرگزارکنند.
کمی بهروز شده اما هنوز فاصله داریم با
 به نظر میرسد برخی
روشیکهبرایبچههاجذابباشد.مثال
والدین از سیستم آموزشی
بعضی از مدارس ما روزهای پنجشنبه
انتظاراتنامعقولیدارند.
کالس فو قالعاده دارند .دانشآموز در
والدین از مدارس گالیه میکنند
نوع پوشش و آوردن کیف آزاد است.
در صورتی که مدرسه به تنهایی
بازی و قصهگویی دارند همراه با مفهوم
نمیتواند.دانشآموزتعطیالتتابستان
آموزشی .این برای بچه ها جذاب است
و وقتهای بیکاری را در کنار خانواده
و معموالً استقبال میکنند چون از
میگذراند .درست است که معموال
فضای بسته مدرسه خارج می شوند.
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
الگوی کودک معلم است ولی اینکه
در کتاب دکتر کریمی خواندم که گفته
ادعا کنیم مدرسه به تنهایی میتواند
بودسیستممدارسماسیستمپادگانی
معاون آموزش ابتدایی اداره آموزش و پرورش:
اینطور نیست .محتوای کتب
است .یعنی وقتی زنگ میخورد مثل
درسی بسیار غنی هستند ولی چون
این است که بچهها از قفس آزاد
هماهنگی بین مدارس و والدین خوب
میشوند و همه خوشحالند که به
انجام نمیشود در خروجی هم تاثیر
تعطیلی میرسند .علت دیگر هم این
میگذارد .مث ًال معلم در کالس به بچه
است که خارج از فضای مدرسه برای
 ذهنیت والدین هنوز روی نمره است
میگوید کمربند برای حفظ ایمنی
بچه ها جذابیتهای فراوانی وجود دارد
 سیستم مدارس سیستم پادگانی است یعنی وقتی زنگ میخورد مثل این است که بچهها از قفس آزاد میشوند
شماست ولی پدر خانواده عصر در
نسبتبهدهههایقبل.فضایمجازی،
اجرا میشود و بچهها باید بیشتر در مدرسه بمانند و مدرسهشاهدساعتیکونیمتعطیلمیشوند.تغییر ماشینمیگویدکمربندراببندپلیسجریمهمیکند.
تبلت و گوشی ،سرگرمی و . .به همین دلیل بچهها خصوصتکلیفشبتغییرنکردهاست؟
هر تغییری زمان میبرد .اینکه بگویند تکالیف خانوادهها در جریان کار درسی آنها قرار نمیگیرند ،ساعت کالسی هم دست ما نیست .چند وقت قبل هم اینجاهدفعوضمیشودوبچهدچارتعارضمیشود.
خیلیرغبتنمیکنندکهبهمدرسهبیایند.عالقهبین
شدبستانی خیلی موارد فرهنگی را آموزش
بچهها کمتر شده خصوصاً وقتی بازار کار را میبینند و مهارتمحورراباتوجهبهدستوروزارتخانهاجرامیکنیم تاثیرگذارنخواهدبود.ازنقشنظارتیخانوادههانمیتوان صحبت شد که شاید بچههای ابتدایی بتوانند کمی از پی 
بعد از تحصیل در دانشگاه انتظار شغل خوب و به ویژه و هیچ معلمی دیگر سراغ تکلیف سنتی نمیرود این گذشت .خیلی از محتوای کتاب درسی صرفاً آموزشی دیرتر به مدرسه بیایند .از طرف دیگر مسئله گرما هم میدهیم ولی عمال نتیجه ای حاصل نمیشود چون
دولتی دارند و این امکان پیش نمیآید ،این ب یانگیزگی شدنی نیست .به هر حال یک سری از معلمها نگرش نیست و تربیتی است و خانواده هم باید پیگیری کند .مطرحاستواگرکهمدارسدیرترتعطیلشوندهنگام هماهنگی بین والدین و مدرسه وجود ندارد.
 نیاز به بازی یکی از نیازهای اساسی
از همان دوره ابتدایی در بچهها شکل میگیرد.
سنتی دارند و سالها این مدلی کار کردهاند .تغییر ،بنابرایننمیتوانگفتخیلیموفقبوده.
ظهر دانشآموزان اذیت میشوند .بحث کاری و اداری
 چه بازه زمانی برای درس خواندن والدین هم هست .در کل اگر قرار است تغییری اتفاق کودکان است ،چرا در مدارس به این نیاز و
 در سوال قبل اشاره کردید بخشی از این تدریجی صورت میگیرد .سالها قبل روش تکلیف
تقویت مهارتهای اجتماعی توجهی نمیشود
دلزدگی به سیستم آموزشی برمیگردد .برای دهی بر این روند بوده اما دو مشکل در این زمینه وجود دانشآموزانابتداییدرمنزلمناسباست؟
بیفتدبایدازسمتوزارتخانهانجامشود.
 تغذیه مناسب چه نقشی در یادگیری تا در آینده شاهد کودکان بدون اعتماد بنفس
حذفسیستمآموزشیتکلیفمحورومبتنیبر دارد .تکالیف مهارتمحور را باید در کالسهای زیر۲۶
همیشه در جلسات به خانوادهها میگویم اگر یک
ومنزوینباشیم.
آموزش صرف چه راهکاری ارایه شده؟
نفر اجرا کرد .یعنی در کالسهای شلوغ معلم فرصت دانشآموزابتدایینرمالباشدومشکلیادگیرینداشته دارد؟
فضاهای ما به ویژه در دوره ابتدایی طوری نیست که
بهترین چیزی که االن میتواند در دوره مدرسه
سه برنامه در سالهای اخیر در این زمینه تعریف نمیکند تمرین دانشآموز را به صورت مجزا چک کند باشد ،در دور اول و دوم بین ۴۵دقیقه تا ۱ساعت درس
شده یکی ورود آزمونها و کتب کمکدرسی و و نظر بدهد .مشکل دیگر هم این که والدین متاسفانه خواندن برای او کافی است .ضمن اینکه در دور اول به دانشآموز کمک کند تغذیه سالم است .در تمام بتواننداتاقبازیطراحیکنند.اتاقبازیسالگذشتهدر
کالسهای تقویتی برای تیزهوشان است که از سوی توجیهنیستند.چندینموردتماسداشتمسالگذشته باید در این مدت درس خواندن ،خانواده با حساسیت جلسات به والدین میگوییم که صبحانه مهمترین وزارت خانه کلید خورد ولی برای عمومیت بخشیدن به
وزارتخانه ممنوع شده و تاکید بر آن است که محتوای که از تکالیف مهارتمحور معلم شاکی بودند .مادری بیشتری وقت بگذارد .دور دوم بچه مستقلتر است بخش تغذیه است اما متاسفانه به دالیل مختلف در آن به فضای فیزیکی نیاز است .خیلی از مدارس ابتدایی
اضافه به بچهها آموزش داده نشود .محتوای کتب میگفت معلم به جای امال به فرزند من گفته برو داخل و توصیه میکنیم خودکار درس بخواند و تکالیفش خانوادههاحذفویاکمرنگشده.دیرخوابیدنکودکان ما پنج کالسه بودند که با طرح  ۶-۳-۳شش کالسه
درسی کافی است .متاسفانه والدین اصرار میکنند و کابینتآشپزخانهراببینودووسیلهکهباحرف«ص» را انجام دهد مگر اینکه خانوادهها بخواهند از کتب همباعثمیشودکهتمایلیبهصبحانهنداشتهباشند .شدند ،مجبور شدند فضاهای قابل استفاده را به کالس
والدینخوراکیهاییدرکیفکودکمیگذارندکه درس تبدیل کنند .اهمیت بازی برای ما مطرح است
فکر میکنند معلم و مدرسه خوب آن چیزی است شروع میشود را بنویس .مث ًال در ریاضی جمع
 نیم نگاه
مصرف آن ممکن است بعد از زنگ اول باشد و اما فضای مناسب نداریم .معلم های ابتدایی بازی های
که کتاب کمکدرسی بیشتری معرفی کنند یا آزمون فرایندی داریم و والدین به صورت سنتی آموزش
روزانه داشته باشند .خیلی از والدین دنبال این هستند دیدهاند،بااینکتابهاهماهنگنیستند.هنوزدید  وزارتخانه ابالغیهای صادر کرده که ورود عم ًال کودک اول صبح نتوانسته تغذیهای دریافت دبستانی را دوره دیده اند ولی بدون فضا نمیتوان کاری
که تکالیف رنگی چاپ شده مدرسه از تهران گرفته و به سنتی گروهی از ما این است که هر معلمی بیشتر کتب کمک درسی به مدارس ممنوع است .کند .برخی مدارس البته به صورت خودجوش کرد .تنها زنگی که بچه ها دوست دارند زنگ ورزش
فرزندانشان بدهند .در صورتی که تکلیف خودش یک تکلیف بدهد بهتر است .یک دلیلش این است که طرح سوال در ساعت صبح از کتاب کمک صبحانه به دانشآموزان میدهند .یک بخشنامه است چون از قالب رسمی مدرسه بیرون میآیند.
هم مربوط به بوفههای مدارس است که اسم متاسفانهدردورهابتداییزنگتربیتبدنیامسالحذف
طراحی آموزشی دارد .معلم باید با توجه به نیاز کالس بچهها در خانه سرگرم هستند و کاری به ما دارند.
درسی هم ممنوع است.
آن به «پایگاه تغذیه سالم» تغییر یافته و در آن شدوآنرابرعهدهمعلمکالسگذاشت هاند.مادرابتدایی
خودش تکلیف بدهد به دانشآموز .برنامهای که سال دلیلدیگرهماینکهفکرمیکنیمهرچهتکلیف
قبل بود و امسال وزارتخانه به جد بر آن تاکید دارد ،بیشتر باشد یادگیری بیشتر اتفاق میافتد که اینطور غیردرسی هم استفاده کنند .هرچند محتوای کتاب خوراکیهای غیرمجاز و مجاز را مشخص کردهایم .در قرار نیست ورزش حرفهای را آموزش دهیم ولی حداقل
کتابعلومبچههاخوراکیهایسالممعرفیشدهاند.با بایداصولیباشدومعلمکالسممکناستنتواندآنطور
ت
برنامه تکالیف مهارتمحور است یعنی تکلیف سنتی نیس .
درسیکفایتمیکند.
 یکی از معضالت کتب کمکدرسی است .این حال کودکان تمایل به تنقالت دارند چون ذائقهها که باید از عهده آن بربیاید .همچنین مشاوره نیاز دوره
و رونویسی کنار گذاشته شود و تکلیف مهارتی ارایه
 طرحکیفدرمدرسهبهکجارسید؟ظاهرا
دانشآموز عالوه بر تکالیف مدرسه باید تمرین تغییر کرده .وقتی کودک از یک سالگی در معرض ابتدایی است که در این مقطع لحاظ نشده .اگر کودک
شود .با توجه به چیزی که بچهها در مدرسه آموختند و فقطدرچندمدرسهاجرامیشود؟
ماهیت طرح اولیه کیف در مدرسه این بود که این این کتابها را هم در منزل انجام دهد .این تنقالت قرار میگیرد به آن عادت میکند و ذائقهاش مشکل رفتاری داشته باشد و نتوانیم در ابتدایی آن را
چیزیکهدرمحیطعادیشانتجربهمیکنندتکلیف
شکل میگیرد .بخشنامه زدیم که بوفهها تنقالت به رفع کنیم این مشکل سالهای سال با او خواهد بود و
بنویسند .مث ًال اگر امروز دانشآموز مفهوم جِرم را در کتابها و تکالیف زیاد میشود ،زمانی بچهها بیشتر در کتابهاآیاواقعاتاثیریهمدارند؟
وزارتخانه ابالغیهای صادر کرده که ورود کتب بچهها عرضه نکنند اما دانشآموزان خودشان از منزل بقیه را هم دچار مشکل خواهد کرد .یک کاری مدارس
مدرسه یاد گرفته در منزل چند تا از وسایل خانه را مدرسه بمانند و تکالیف را انجام دهند .اما این طرح
با ترازو اندازه بگیرد و جِرم آن ها را بنویسد .عم ًال هم با دو مشکل دارد .اول اینکه نمیتوان کار را در مدرسه کمک درسی به مدارس ممنوع است .طرح سوال در تهیهمیکندوبهمدرسهمیآورند.زیادهمنمیتوانبه دارند انجام میدهند تحت عنوان فعالیت های هدفمند
این موضوع درگیر شود و هم تکلیف رونویسی نداشته تمام شده دانست چون بحث نظارت و بازخورد والدین ساعت صبح از کتاب کمک درسی هم ممنوع است .بچههایابتداییسختگرفت.بااینحالنظارتوجود زنگ تفریح که زنگ تفریح را با بازی و ورزش هدفمند
باشد .این مهارتمحوری در دوره اول اجرا میشود .برای هم مطرح است .مورد دیگر اینکه در ابتدایی ساعت حتماً باید سواالت معلمها از کتب درسی مطرح شود .دارد.اگروالدینآگاهباشندمیتوانمصرفاینتنقالت کنند .باز هم بهتر از این است که هیچ اقدامی انجام
دوره دوم برنامه ویژه مدارس با عنوان «بوم» پیشبینی آموزشی طوری است که بچه ها دیگر کشش ندارند .در کالسهای فوقبرنامه میتوانند از این کتب استفاده را کاهش داد و این یک بحث فرهنگی است که باید نشود .مدارس ابتدایی یک مشکل دیگر هم دارند که
شده که دو ساعت در هفته کالس در اختیار معلم باشد دورههای قبلتر بچهها دو شیفت صبح و عصر به کنندامادرکالسهایصبحبههیچعنوان.اینکتابها نهادینهشود.
حیاطمدارسآسفالتاستوامکانبازیوفعالیتبدنی
 قرار بود طبق بخشنامه از سوی مدارس و کودک را محدود میکند و ممکن است این آسفالت
وکاریبهمحتوایرسمیآموز 
تزنی
شوپرورشنداشتهباشد مدرسه میرفتند و خستگی کمتری ایجاد میشد اما جاهایی موثر است مثال برای آموزش فنون تس 
وتنوعدربرنامهدرسیایجادکند.بازدید،گردشعلمی ،االن اگر طرح کیف در مدرسه اجرا شود باید تا عصر در و مدیریت زمان اما از نظر علمی چیزی به دانشآموز معلمانبرایوالدینکالسآموزشیبرگزارشود آسیب جسمانی به کودک بزند و حفظ ایمنی کودک از
همهچیزمهمتراست.
قصهگویی و . .در این دو ساعت پیشنهاد شده است .مدرسه بمانند .دو شیفته کردن مدارس هم در اختیار اضافه نمیشود چون از دو سال گذشته آزمون اما در بسیاری از مدارس این طرح اجرا نشد.
 آیا برنامهای برای تقویت مهارتهای
دو برنامه داریم که مدارس به صورت مداوم اجرا
همچنین برای رفع این تکالیف تکراری برای معلمان ما نیست و باید از سوی وزارتخانه انجام شود .خانوادهها تیزهوشاندیگرتستینیستوازمحتوایکتبدرسی
میکنند یکی در قالب آموزش خانواده و انجمن اولیا اجتماعیدارید؟
هم دورههای آموزشی زیادی برگزار میشود که در آن هم مقاومت میکنند .مشکل سرویس رفت و برگشت سوالمطرحمیشود.
در درس مطالعات ،تفکر و سواد رسانهای به
*به نظر شما ساعت ۷صبح ساعت مناسبی و مربیان است .همه مدارس انجمن تشکیل میدهند
انواع تکلیف ،نحوه تکلیف دادن به دانشآموز و . .شرح دارند .بسیاری از والدین شاغل هستند و نمیتوانند
و برنامه آموزش خانواده دارند .یک بخش دیگر هم این مقوله پرداخته شده و برخی مهارتها در قالب
داده میشود .ضمنا ارزشیابی توصیفی هم به این کم بچهها را در دو شیفت به مدرسه بیاورند و همین دلیل برایحضوربچههادرمدرسهاست؟
در ابتدایی زنگ صبحگاه ساعت هفت و بیست و مربوط به معلم است که روی محتوای آموزشی کار مهارتهای زندگی به دانش آموزان یاد داده می شود.
شدن تکالیف کمک میکند چون این ارزشیابی یعنی طرح کیف در مدرسه با چالشهایی مواجه است ولی
ارزیابی در طول دوره تحصیلی و بازخوردی که معلم بعضی مدارس به ویژه مدارس غیردولتی آن را انجام پنج دقیقه میخورد و مراسم صبحگاه هم جزیی از میکند.جلساتماهانهمعلمووالدینبچههایکالس دورههاییهمبرایمعلمهادربحثآموزشمهارتهای
آموزش است .شروع کالس درس ابتدایی  ۷:۴۵است را داریم که در آن به والدین مباحث درسی کودکان ده گانه زندگی گذاشته شده که معلم آن ها را فرا بگیرد
روی برگه بچهها میدهد و کمک میکند کمی از روال میدهند.
که تا ساعت دوازده و نیم طول میکشد و مدارسی و نحوه آموزش آنها توضیح داده میشود و در دفاتر و بتواند به بچه ها منتقل کند .این مهارتها را باید به
یکنواختوسنتیبیرونبیاییم.
 بهنظرتاناینطرحمیتواندموثرباشد؟
زیاد نتوانست موثر باشد به این شکلی که االن که فوقبرنامه آنها جزو برنامه درسیشان است مثل ثبتشاخصهایمعلمهماینجلساتثبتمیشوند .بچهها در قالب داستان آموزش داد .مث ًال مهارت «نه»
 به نظر میرسد هنوز نگرش معلمان در

 6هزار کالس اولی در سیرجان

 18/000ت
 17/000ت
 14/000ت
 11/000ت
 11/000ت
 18/000ت
 16/000ت
 16/000ت
 18/000ت
 12/000ت
 10/000ت

با برنج ایرانی
اکبــرجــوجـه
چلوکباب مخصوص با برنج ایرانی
با برنج ایرانی
قلیــهمــــاهـی
با برنج ایرانی
قــرمهسبــزی
با برنج ایرانی
خورشت قیمه
با برنج ایرانی
چــلو گــوشت
با برنج ایرانی
چلو جوجهکباب
با برنج ایرانی
چلومرغ زعفرانی
با برنج ایرانی
دمپخت گوشت
بـــزقــورمه
استانبولی
شام:
 23/000ت
پیتزا مخصوص یک و تک
 12/000ت
ساندویچ کباب یک و تک

با برنج هندی  17/000ت
با برنج هندی  16/000ت
با برنج هندی  13/000ت
با برنج هندی  10/000ت
با برنج هندی  10/000ت
با برنج هندی  17/000ت
با برنج هندی  15/000ت
با برنج هندی  15/000ت

گفتن چیزی نیست که به صورت تئوری بتوان به بچه
ابتدایی آموزش داد .یکسری اقدامات انجام شده ولی
کامل نیست .محتوای کتاب زیاد است و پیاده کردن
آنها در قالب مباحث درسی زمان می برد .خانوادهها از
ما به عنوان آموزش و پرورش انتظار دارند سرفصلهای
دروس تدریس شود و به مهارتهای جنبی کاری
ندارند .در حالی که اجتماعی شدن کودک جزو اهداف
دوره ابتدایی است.
 رویکرد کتابهای جدید «دانشآموز
محور» است .اینکه تفکر پرسشگری در کالس
اجرا شود ،اما با اینحال کمتر شاهد کودکان
پرسشگرهستیم؟
طراحی محتوای کتب درسی خوب است .مث ًال
رویکرد کتاب ریاضی ابتدایی حل مسئله است منتها
این که این مباحث درست نتوانسته اجرا شود اول به
دلیل تراکم زیاد دانشآموز در کالس است در حالی که
استاندارد این کتاب برای کالس  ۲۵نفره است .وقتی
کالس شلوغ باشد زمانی که باید به پرسش و پاسخ
اختصاص داده شود گرفته میشود .مشکل دیگر هم
اینکه درست است هدف کتاب درسی پرسشگری
است اما هنوز نتوانستهایم روش تدریس را منطبق
کنیم با محتوای آموزشی و روشهای تدریس ما هنوز
سنتی است .به همین دلیل محتوا عوض شده ولی
روش تدریس و نگرش ما ،هم از طرف معلم و هم از
طرف خانواده هنوز سنتی باقی مانده .مثال دانشآموز
برگه سواالت علوم خود را به منزل میبرد و والدین به
سرعت پاسخ میدهند و اجازه نمیدهند کودک سوال
بپرسد .اگر تکالیف ما از این شکل سنتی خارج شوند
مطمئناًپرسشگری هم در آن ها پررنگ میشود.
 سالهاستطرحارزشیابیتوصیفیدارد
اجرامیشود.بهنظرتانطرحموفقیبوده؟چون
هنوزهمشاهدآننگاهمقایسهایهستیم؟
ارزشیابی توصیفی در خیلی از کشورها اجرا شده و
موفق هم بوده .ساختار طراحی و علمی آن خوب است
اما در مرحله اجرا چند مشکل داریم .اول اینکه ذهنیت
والدینهنوزروینمرهاستچوننمرهملموسوعینی
است .کودک ۲۰که می گیرد میگویند هیچ اشتباهی
نداشتهدرصورتیکههیچبیستیبهمعنایبدوناشتباه
بودننیست.مورددیگراینکهمفهوممقیاسهاییکهدر
ارزشیابی توصیفی آورده شدهاند برای برخی والدین جا
نیفتاده .مث ًال یکی از والدین میگوید بچه من هیچ
غلطینداشتهو«خیلیخوب»گرفتهبچهخواهرمهم
که دو تا غلط داشت «خیلی خوب» گرفته چرا مثل
هم هستند؟ اگر نمره بود تفاوت را احساس میکردند.
برخی والدین آگاه نیستند که بازخورد معلم در اینجا
از همه چیز مهمتر است که پایین برگه کودک نوشته
میشود .هدف ارزشیابی توصیفی کاهش استرس
و رقابت ناصحیح در نمره است .عملکرد کودک بر
اساس این ارزشیابی در طول سال تحصیلی سنجیده
میشودنهصرفاًبرمبنایامتحانپایانترم.فرمعملکرد
تحصیلی الف را داریم که عملکرد دانش آموز را توصیف
می کند .والدین اگر به این فرم و بازخورد معلم در برگه
دانشآموزدقتمیکردندمتوجهعملکردکودکخود
میشدند .والدین فکر میکنند در ارزشیابی توصیفی
همه بچهها قبول میشوند در حالی که ما امسال چند
دانش آموز مردود هم داشتیم .بچهها پوشه کار دارند و
والدین باید از معلم گزارش مستند بخواهند .این موارد
اگر اجرایی شود طرح خوبی است.
 چه توصیهای در ابتدای سال تحصیلی به
والدیندارید؟
کودکان ابتدایی نرمال باید بازی کنند ،تلویزیون
ببینند ،مهمانی شرکت کنند و نباید توسط والدین
محدود شوند .در دوره ابتدایی نیاز به سختگیری
زیاد نیست .بچهها همینطوری تحت فشار هستند اگر
سختی زیاد شود دلزدگی بیشتر می شود .بهترین کاری
که والدین میتوانند برای بچههای ابتدایی انجام دهند
تقویتارتباطعاطفیخودباکودکاست.سرگرمیهایی
برای آنها فراهم کنند و در قالب این سرگرمیها درس
را به کودکشان یاد بدهند .این طوری ارتباط عاطفی
آنها قوی میشود و کودک به جای اینکه والدین را در
مقابل خود ببیند آنها را در کنار خود میبیند و کودک
با استفاده از بازی میتواند مباحث درسی را هم آموزش
ببیند.متاسفانهوالدینیاباتمرینویابارشوهدادنمی
خواهند کودک درس بخواند که این به رابطه عاطفی
آن ها لطمه می زند.

