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هرهفتهبهشهرمیآییم
تا دغدغههای فرهنگی
اجتماعی و اقتصادی تان را
بشنویــم و منعکس کنیم

مردم معتقدند جای شادی ،آموزش مهارتهای زندگی ،سواد رسانه ،ورزش و فعالیتهای هنری در پایه دبستان خالی است

نچه ازدبستانیها دریغمیشود
آ 

گزارش :خدیجه علینیا
عکس :خراسان
ِ
کودک دبستانی
اگر والدیــن یک
هستید یا کودکی مشغول تحصیل در
پایه ابتدایی در جمع دوستان و آشنایان
و فامیل دارید ،احتماال به برخی از کم
و کاستیهای فضای آموزشی مدارس
در این دوره تحصیلی که اتفاقا بخش
مهمی از شخصیت ما در آن شکل
میگیرد ،واقفید و چه بسا گالیهمندید.
پرونده امروز «در شهر» به مناسبت
از راه رسیدن ماه مهر ،ماه بازگشایی
مدارس ،به پرسش یک سوال مهم
از شهروندان (والدیــن ،کودکان و
معلمان) میپردازد« :براساس تجربه و
مشاهدات ،جای چه چیزهای ضروری
را در محتوای آموزشی پایه ابتدایی،
خالی میبینید؟ چه خدمات و امکانات
و توجهاتی از سوی مسئوالن و کارکنان
حوزه آموزش و پرورش ،از کودکان
دبستانی دریغ شده که میتواند بر
حال و آینده فرد ،موثر باشد و نبودش
توی ذوق میزند؟» پاسخ شهروندان و
توضیحات مدیرکل آموزش و پرورش
استان را میخوانیم.

جایخالیشادیوهیجانسالم

معلم باتجربه و سابقهدار کالس
خانـم «قناد» ِ
اول دبســتان که بیش از بیســت و چندســال
اســت به آموزش و پرورش کودکان دبستانی
مشــغول اســت ،به ســوال «در شــهر» پاســخ
یدهد« :واقعیت
ندهند های م 
لتامل و تکا 
قاب 
این اســت کــه بچههــای دبســتانی ،چــه در
مدارس دولتی و چه در مدارس غیرانتفاعی،
خوشــحال و شــاد نیســتند .از مدرســه
فـــراریاند .چــرا؟ چون محیط دبســتانها،
دوستداشــتنی نیســت .مهمتریــن دلیلش
هــم ،ســنگین بودن مــواد آموزشــی اســت.
یعنی چه؟ یعنی چند ســالی اســت محتوای
کتابهــای درســی عــوض شــده و مقــدار و
محتوا ،بســیار ســنگین و عمیق ،نامتناسب
با ســن و ســال و فهم و درک و حوصله بچهها
تدوین شــده اســت .مباحــث بســیار فراتر از
گنجایــش فکــری بچههاســت و ایــن را فقط
امثال من که سالهاست از نزدیک با بچهها
در ارتباطیم متوجه میشویم ،نه مولفان این
کتابها کــه گاهی مدرک دکتــرا هم دارند.
نتیجه چه میشــود؟ نتیجه این است که بچه
نیازمند شادی و نشــاط و بازی ،تحت فشار،
مدام برای یادگیری و حفظ کردن دست و پا
میزند و مثل یک فنر فشرده ،در یک جشن و
دورهمی ،با یک ترانه مبتذل –همان طور که
دیدیم -منفجــر میشود و همه را انگشت به
دهان میگذارد».

جهتدهی به عالقه
و استعداد بچهها
اتفاق نمیافتد

تشنۀ هنر ،ورزش
فعالیتهای گروهی و
گردش در طبیعتیم

یک کشــاورز  75ســاله در پاســخ به سوالم،
با حســرت و افســوس میگوید« :امــام(ره)
میگفت :امید من به شما دبستانیهاست.
یعنی چی؟ یعنی رشــد و پیشــرفت مملکت
در هر زمینهای ،به دســت نســل بعد ،همین
بچههایــی کــه االن دبســتانی هســتند
امکانپذیر اســت .الزمه این اتفاق چیست؟
الزمــهاش بــه رســمیت شــناختن عالیــق و
استعداد بچهها و جهتدهی به تواناییهای
شان اســت .یکی به کشــاورزی عالقه دارد،
یکی بــه باغبانــی ،یکی بــه آشــپزی ،یکی به
دامــداری و دیگــری به خیاطی و مهم اســت
آگاهی الزم در
همه اینها ،ســواد و شــعور و
ِ
زمینه مورد عالقهشــان را داشــته باشند .به
نظر من مهم اســت آموزش و پــرورش با تلف
نکــردن وقــت بچههــا ،از همــان ســالهای
ابتدایی ،دورههای تخصصی برگزار کنــد و
کودکان دبستانی بهجای یادگیری مباحث
تکــراری و غیرکاربــردی ،کار و مهارتــی یاد
بگیرنــد که در آینده به دردشان میخورد».

«هلیـــا حیدری»  12ســاله ،امســال دانش
آموز کالس ششــم ابتدایی خواهــد بود و در
پاسخ به ســوال ما که :جای چه چیزهایی را
در محتــوای آموزشــی مدرســهتان ،در تمام
پنجســال اخیر خالی میدیــدی ،می گوید:
«جای هنر مثل نقاشــی ،طراحــی ،دوخت و
دوز .جای فعالیتهای دســتهجمعی و شاد
مثــل تجربــه آشــپزی ،آزمایشهــای مفــرح
علمی ،گــردش در طبیعــت و لمــس برگ و
حشــره و جانوران .جــای ورزشهای جدی
و نوشــتن از تجربههــای مان در قالب انشــا.
همــه اینها هم بــه دلیــل بهــا دادن بیش از
حــــد به دروســی مثل ریاضی و علوم و محور
قرار گرفتــن این درس هــا با توجــه به حجم
سنگین کتاب هاســت .جوری شده که پدر و
مادرهای مان هم ،تحت تاثیر این سیســتم،
دیگر اعتراضی ندارند .دیگــر ورزش و هنر و
حق ما نمیدانند و اگر نمره ریاضی و
انشا را ِ
علوممان کم شــود ،تنبیهمان میکنند اما به
نمره باالی ورزش و هنر بیتفاوتند .ما تشنه
شــادی و فعالیتهــای گروهی هســتیم و از
مدیران می خواهم کالس های ما را شــادتر
و جذابتر و هیجان انگیزتر برگزار کنند».

چرا خبری از آموزش سواد رســانه نیست؟

خأل خالقیت و کارآفرینی

«ایــران نــژاد»  48ســاله در گفتوگــو بــا «در شــهر» میگوید« :راســتش
جای خیلی چیزهــا در محتوای آموزشــی پایه ابتدایی خالی اســت .یکی
از مهمترینهایــش –باتوجه به عالقه و گرایش شــدید دهه هشــتادیها و
نودیها به حضور در فضای مجــــازی -ســواد رسانه اســت .به این معنی
که به بچه آموزش دهند بــرای فعالیت در شــبکههای اجتماعی یا بازدید
از وبســایتها و گشــت و گذار در اینترنت ،باید چه مهارتهایی داشــت
و حواسشــان به چه نکاتی باشــد تا از آســیبدیدن بهواســطه تبلیغات یا
ارتباطات نامناسب در فضای مجازی ،پیشگیری شــود و اتفاقا از این فضا
برای رشــد و درآمدزایی و آموزش و آگاهی اســتفاده کنند .فارغ از این ،به
نظر من باید اصــول مدیریت خانواده ،نکات بهداشــتی ،مهارت ارتباط با
همساالن و ...در فضایی دوستانه ،آموزش داده شود« ».سجاد»  22ساله
که چندین سال اســت ترک تحصیل کرده اســت می گوید« :ما به مدرسه
آمدیم ،مدرســه به ما نیامد! من از ترک تحصیلم پشــیمان نیســتم اما اگر
کمی محبــت و همدلــی در محیط آموزش بــود ،به گونه ای که به مدرســه
رفتن عالقهمنــد و دلگرمم میکرد ،مــن االن ترک تحصیــل نکرده بودم.
جای مهربانی در مدارس ما خالی است».

خانــم «نجمآبــادی» معتقد اســت« :بایــد ارزشگــذاری بر توانایــی بچه،
براســاس دانســتههای درســی حذف شــود«».باقری» که یک کارشناس
حوزه کارآفرینی است هم می گوید« :یک آدم خالق و خوش ذوق و مستقل،
معموال در جست وجوی موقعیت هایی اســت که زمینه ساز تولد و پرورش
ایده های نو است .از ساختارشکنی و برهم زدن عادات روزمره ترسی ندارد
و با جسارت به سراغ تجربه های تازه می رود و اصوال در بن بست ها ،شکوفـا
می شود .این ها همان هایی هستند که بیزار از کســالت تقلید و تکرار ،به
سراغ کارآفرینی یا ایجاد یک کسب و کار کمتر استفاده شده می روند و با
عشق ،به پرورش جزء به جزء ایده های شان می پردازند ،اما این روحیه از
کجــا میآید؟ این روحیه میتواند حاصل یک نظام آموزشی سالم ،ب ه ویژه
در سالهایی که شخصیت و تفکر و جهانبینی آدمها در حال شکل گرفتن
است ،باشد .چیزی که جایش در پایه ابتدایی ما خالی است .متاسفانه در
مدارس ما نهتنها توجهی به خالقیت بچهها نمیشــود ،بلکــه با آموزش و
برخوردهای تکراری با همه بچهها و همه مســائل در همه موقعیتها ،می
توان گفت این موضوع در حاشیه قرار گرفته است».

در حسرت یک نفس راحت

نبود آموزش مهارتهای
زندگی

آقایشصتوچندسالهایکهخودشاالنبچه
دبستانیندارداما االننوههایشدبستانیاند،
می گویــد« :آن قــدر کــه در روزنامــه و مجالت
میخوانــم ،ظاهــرا بهتریــن زمــان آمــوزش و
یادگیری ،از ســاعت  9صبح تا  12ظهر هر روز
است .اما دبســتانهای ما از چه ساعتی شروع
به کار میکنند؟ معموال .7این یعنی اگر مسیر
خانــه تا مدرســه طوالنی باشــد ،بچــه طفلکی
باید 6صبح از خواب بیدار شــود و خوابآلود و
بیتمرکز و گرسنه ،ســر کالس درس بنشیند.
ضمناینکهبرخیمدارسهنوزدوشیفتهاندو
بچهبایدبعدازناهار،درحالیکهچرتمیزند،
ریاضیوعلوموفارسییادبگیرد.ازاینگذشته،
لهارویدفتر
بحثمشقشباست.همهماسا 
وکتابخمشدیموبرگههایسفیدراماشینوار
ســیاه کردیم و کابوس مشــق دیدیم و بهخاطر
چند ِ
خط جا افتاده تنبیه شــدیم تا پارســال که
اعالم شــد قرار اســت مهارتآموزی جایگزین
مشقشب شود ،از اینکه نسل جدید مجبور به
تکرار چنان تجربهای نیست ،خوشحال شدیم
ولیمتاسفانهایناتفاقبهشکلجامعوگسترده
نیفتاد و همچنان بچهها باید ساعتها تکالیف
سنگین انجام دهند و دفترمشق را با خودشان
همه جــا بکشــند و حتــی در تعطیالت نــوروز،
مشقبنویسند.چرابایدتنهاخاطرهماازدوران
دبستان،تکالیفزیادوانگشتانتاولزدهباشد؟
چرانبایددبستانیهایکنفسراحتبکشند؟»

خانم «صفــوی» هم کــه از معلمهای بســیار
خوشــنام یکی از نواحـــی آمــوزش و پرورش
و محبوب بیــن بچهها و خانوادههاســت ،در
پاسخ به ســوال ما ،آهی میکشــد و درددل
میکند« :متاســفانه در ســالهای اخیر ،آن
قدر ســرفصلهای آموزشــی زیاد و محتوای
آموزشــی سخت و دشــوار شــده که روزهای
دبستانیها ،فقط با یادگیریهای سطحی و
ِ
فرصت مناسبی
حفظیات میگذرد و دریغ از
برای فهم عمیق و تثبیت آموختهها .درسها،
به شکل غیرمنطقی ،آن قدر سخت شده که
اطــاع دارم برخی مــدارس از مردادماه ،به
برگزاری کالسهای آموزشی اقدام کردهاند
و پدر و مادرهای بچهها با مدرک کارشناسی
و کارشناسیارشــد هم از عهده کار و تمرین
با بچه در خانــه ،برنمیآیند .همــه اینها در
زمان محــدود ،منجر بــه آمــوزش نامحدود،
ِ
حتی ســ ِر زنگ ورزش و هنر و انشــا میشود
و نتیجه ،بــار آمدن دانشآمــوزان تک ُبعدی
اســت که هیچ مهارتی از جملــه مهارتهای
یدی مثــل باغبانــی و آشــپزی ،مهارتهای
ِ
مهارت خوب دیدن و
ارتباطی و اجتماعــی و
خوب شنیدن و خوب بیان کردن را ندارند».

نه حیاط بزرگ و آزمایشگاه داریم
و نه حتی یک کره زمین

«نگار»  11ســاله هم می گوید« :جای یک حیاط بزرگ و دل باز در تمام
ســالهای ابتدایی ،در دبســتانم خالــی بــوده« ».البرز»  12ســاله گله
میکند« :وســایل ورزشــی به اندازه کافی نداریم .زمین بازی نداریم و
زنگ ورزش ،یک عده بچه به دنبال یک توپ میدویم ،در حالی که دلمان
شنا و ژیمناستیک و تنیس میخواهد ».خانم «مهربان» معلم کالس اول
ابتدایی هم گالیــه میکند« :جــای امکانات اولیه مثل یــک کره زمین،
در تعداد زیادی از دبســتانها ،حتی مدارس غیرانتفاعی خالی است؛
جای آزمایشــگاه و تجهیزاتی که به بچهها فرصت تجربــه بدهد .یکی از
درسهای بچههای پایه اول ،کاشــتن لوبیاســت و من هر سال ،بهجای
این که بچهها را به باغ و باغچه ببرم و دستهای شان با خاک و بذر و آب
آشنا شود ،مجبورم یک روزنامه وسط کالس پهن کنم و خودم یک لوبیا
در یک لیوان بکارم و بچهها فقط تماشا کنند .این چه وضعی است؟»

مدیرکل آموزش و پرورش استان:

در بسیاری از مدارس مربی پرورشی ،هنر و مشاور نداریم و با کمبود معلم ورزش روبهروییم

قاسمعلی خدابنده
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی

وقتی نکات مطرح شده توسط مردم در گفتوگو
با «در شــهر» را با «قاســمعلی خدابنده» مدیرکل
آمــوزش و پــرورش خراســان رضــوی در میــان
میگذاریــم ،مــی گوید« :مــن تاییــد میکنم که
مدت زمان در نظر گرفته شده برای فعالیت های
فرهنگــی ،پرورشــی و تربیتــی در پایــه ابتدایی،
خیلی کم است .به این معنی که دانشآموزان از

هفت سالگی تا حدود  13سالگی ،هر روز بعد از
چند دقیقه حضور در صف ،بــه کالس درس می
روند و به جز دقایق کوتاه زنگ تفریح ،به طور دایم
درگیر محتوای آموزشــیاند و این خوب نیست.
میدانم که اگر بخواهیم دانش آموزان تک ُبعدی
نداشــته باشــیم ،باید در کنار درس ،فضا و زمان
الزم برای پرورش همه جانبه فراهم کنیم .منتها

ب ه ویژه در سالهای اخیر ،توجه به مقوله پرورش
درمدارسخیلیکمشده.دربسیاریازمدارس،
مربی پرورشــی نداریــم ،مشــاور و روان شــناس
نداریم ،معلم هنر نداریم و بــا کمبود معلم ورزش
روبهروییم.نبودانگیزهکافیدربرخیازهمکاران
هم یکی دیگر از مواردی اســت که به این شرایط
دامنمیزند.همکارانمابیانگیزهاند،چوندر

قبالزحماتیکهمیکشند،قــدرنمیبینندومثال
حقوق معلمان حق التدریس با تاخیر یکســاله
پرداخت می شود .سند تحول بنیادین آموزش و
پرورش،بههمهایندالیلتدوین،تصویبوابالغ
شدوبخشیهمدرحالاجراست؛محتوایکتب
درسیتغییرکرده،ارزشیابیبراساسنمرهحذف
شده و هر دانش آموز باید بتواند عالوه بر دیپلمی

کهمیگیرد،یکگواهیمهارتهمدریافتکند.
بااینهمه،بهواسطهاینکهبراساسسندملی،از
اول ابتدایی تا پایان متوسطه ،هر دانش آموز باید
حدود  12900ســاعت آموزش درســی ببیند،
نمی توانیم ساعات آموزش را کاهش دهیم .تنها
میتوانیــم امیدوار بــه اجرای کامل ســند تحول
بنیادینباشیمتااینشرایط،سامانبگیرد».

