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ناگفتههایي از پروژهاي که براي اولین بار شخص وزیر درباره آن با مدیران مدارس مکاتبه کرده است
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تأثیر ارتباطات و فناوري اطالعات
بر آموزش پیشدبستانی
ﺳﻤﯿﻪ ﺣﺴﯿﻨﻰ

ایــن روزها دائم صحبــت از هدایتگری مدیران مدارس ميشــود و
کارشناسان معتقدند مدارس خودشــان باید ابتکار عمل را به دست
بگیرند تا موجبات رشــد خودشــان را فراهم کنند .در همین ارتباط
»پانتهآ ُدرّي«؛ معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران
با موشکافي موضوع مدرسهمحوري درباره الزامات موفقیت این طرح
سخن ميگوید.
 آموزش و پرورشهــاي دنیا گرایش قابل توجهي به مدلهاي
مختلف مدیریتي در مــدارس پیدا کردهانــد و آموزش و پرورش
ایران ســالهاي زیادي اســت که مدرســهمحوري را به عنوان
رویکرد محوري خود در نظر گرفته است ،بهطوريکه وزیر آموزش
و پــرورش یکــي از مهمترین روشهاي برونرفت از مشــکالت
آموزش و پرورش را همین مدرســهمحوري ميدانند .تعریف شما
از مدرسهمحوري چیست؟
مدرسهمحوري یعني تفویض قدرت تصمیمگیري و تصمیمسازي
به ذينفعان اصلياش در مدرسه ،زیرا این تصمیمات باید در مدرسه
اجرا شــود و اجراکنندگان اصلي این تصمیمات عوامل مدرســهاند؛
یعني مدیریت مدرسه و تمام ارکان و عوامل سهیم و مؤثر .همچنین
مدرســهمحوري با مشــارکت فعال ارکان مدرســه محقق ميشود.
مطابــق آییننامــه اجرائي مدارس مصوب شــوراي عالي آموزش و
پرورش ،مدرســه پنج رکن اصلي دارد .اولیــن و اصليترین آن مدیر
مدرسه است و بعد شــوراي معلمان ،انجمن اولیا و مربیان ،شوراي
دانشآموزي و نهایتا شــوراي مدرســه که عاليترین شــوراي درون
مدرسه اســت .جهت تحقق »مدرســهمحوري« ،به تفویض اختیار
و زمینهســازي براي گسترش و خلق مشــارکت تمامي ذينفعان در
راستاي ارتقاي اثربخشي و کیفیت مدرسه نیازمند هستیم.
 از برنامههاي معاونت متوسطه شهر تهران براي عملیاتيکردن
سیاســتهاي مدرســهمحوري و تفویض اختیار به مدارس ،ذیل
شیوهنامه نظام راهبردي بفرمایید؟
از برنامههــاي وزارت آموزش و پرورش ذیــل گام اول بهرهمندي
از ظرفیتهــاي قانوني آییننامه اجرائي و پرهیز از ارســال طرحها،
دســتورالعملها و بخشنامههاي متنوع است و گام بعدي اصالح
ساختار و فرایندها و تفویض برخي اختیارات از ستاد به استان ،مناطق
و مدارس است .در فرایند اجرائيشدن نظام مدرسهمحوري ارزیابي و
تضمین کیفیت مدرســه )شفافیت عملکرد( یا برنامه تعالي مدرسه،
اجراي فرایند انتخــاب و انتصاب مدیران مدارس ،شــرکت در نظام
سنجش و توسعه شایستگيهاي عمومي و حرفهاي مدیران مدارس،
آموزش و توانمندســازي نیروي انســاني پیشــران مدرسهمحوري،
برنامه ویژه مدرسه و بازمهندسي ساختار تصمیمگیري در مدرسه از
جمله عناوین عملیاتي است و در معاونت متوسطه به طور مستقیم
برنامه تعالي مدیریت مدرســه و برنامه ویژه مدرســه )بوم( در حال
اجراســت .در برنامه ویژه مدرســه اختیار دو ســاعت برنامه درسي
مصوب به واحد آموزشــي داده شــده؛ به این معني که اگر آموزش
و پرورش به مدرســه معلم و محتوا نميداد ،ما چگونه مدرســه را
اداره ميکردیم .به عبارت دیگر مدرســه کانون تربیتي و محل کسب
تجربههاي جدید است .عالوه بر این طرح )ایرانمهارت( با عنایت به
مهارتآموزي دانشآموزان دوره اول متوســطه ،ظرفیتي است که با
مشارکت وزارت آموزش و پرورش و سازمان فني و حرفهاي کشور در
حال اجراست و ميتواند ذیل برنامه ویژه مدرسه باشد.
 در برنامه ویژه مدرســه جایگاه آموزش بــه مدیران مدارس
کجاست و چگونه انجام ميشود؟
این برنامه پروژهاي اســت که براي اولین بار شــخص وزیر محترم
خطاب به مدیر مدرســه مکاتبه کرده است .هم در سند تحول و هم
در برنامه درس ملي ،مباني نظري جامعي دارد و ســازمان پژوهش
کتابچــهاي تولید کرده که معرفي ميکند مدیران در چه حیطههایي
و چه مدل فعالیتهایي را ميتوانند انجام دهند؛ از طراحي و تأمین
نیروي انســاني تــا اجرا و ارزیابي این کار در اختیار مدرســه اســت.
روي ســامانه ســازمان پژوهش هم ماژولي به نام بوم هست که هر
مدیــري ميتواند اطالعات کافــي به دســت آورد .معاونان محترم
آموزش متوســطه مناطق هم همان ابتداي ســال که کتاب رونمایي
شــد ،در جلســات اختصاصي مدیران دوره اول نسبت به معرفي آن
اقدام کردند چون آن برنامه تجویزي اســت و تمام مدارس دولتي و
غیردولتي مکلفاند در دوره اول متوسطه این برنامه را اجرا کنند.

بینــش  -۱۰پرندهاي خوشآواز -جیــره مقرر -یك نفر
 -۱۱زیــانکاري -همیشــگي -مــاه میهمانــي خــدا
 -۱۲یــاري کننــده -حالت عاطفي -مکمــل زیبایي رو
 -۱۳اثر موســیقایي براي یك ارکســتر -ســهلانگاري

 آیا سلســله نشستهاي مشــترکتان با معاونت ابتدایي که به
صورت دورهاي در مناطق مختلف تهران برگزار ميشــود ،مرتبط
با همین موضوع مدرســهمحوري است یا اهداف دیگري را دنبال
ميکنید؟
جلســات مشــترکي که با معاونت آموزش ابتدایي طراحي شده،
سلسلهنشســتهاي تخصصي دربــاره ترویج گفتمــان تحولآفرین
است .تحول ظاهرا چیزي نیست که با ابالغیه و دستورالعمل تحقق
پیدا کند ،بلکه کاري فرایندي اســت و تمــام اجزاي مؤثر باید همدما
شوند و ادبیاتشان مشترک شود .در این مقوله باید یک دانش زمینهاي
داشته باشــیم .معاونان و مدیران و کارشــناس مسئوالن مناطق که
چرخشهــاي تحولآفریــن را ميشناســند ،اکنون در یک ســازمان
یادگیرنــده در قالب کار کارگاهي و دســتورزي گفتوگو ميکنند و
در تربیت یکپارچه مباحثي از قبیل فلســفه در یادگیري ،اهداف دوره
تحصیلي ،نظام مدرســهمحوري و مدرسه در تراز سند تحول را مورد
بحث قرار دادهاند.
در فرایند اجرائيشدن نظام مدرسهمحوري ارزیابي
و تضمین کیفیت مدرسه )شفافیت عملکرد( یا برنامه تعالي
مدرسه،اجراي فرایند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس ،شرکت
در نظام سنجش و توسعه شایستگيهاي عمومي و حرفهاي
مدیران مدارس ،آموزش و توانمند سازي نیروي انساني پیشران
مدرسهمحوري ،برنامه ویژه مدرسه و بازمهندسي ساختار
تصمیمگیري در مدرسه از جمله عناوین عملیاتي است و در
معاونت متوسطه به طور مستقیم برنامه تعالي مدیریت مدرسه
و برنامه ویژه مدرسه )بوم ( در حال اجراست
 مدرســه یک فضاي اجتماعي تعاملي اســت کــه حتي مدیر
خالق خودش به تنهایي ممکن اســت نتوانــد کار زیادي را پیش
ببرد و قطعا اولیا و دانشآموزان هــم مؤثرند .در برنامه معاونت
متوســطه جایگاهي براي ســایر ارکان مدرســه درنظــر گرفته
شده است؟
در ســند تحول بنیادین مدرســه یک فضاي تعاملي است که باید
موقعیتهــاي یادگیري را فراهم کند تا در آن افراد درک درســتي از
خودشان و دیگران داشته باشــند و مدام بتوانند شایستگيهاي پایه
بهدســت بیاورند و موقعیتهاي خودشــان و دیگران را ارتقا دهند.
در مدرســهمحوري همــه تالشها به این ســمت مــيرود که مدیر
مدرســه رکن اصلي است ،اما شــوراي معلمان به عنوان رکن مهم
دیگري در تصمیمگیريها باعث ارتقاي صالحیت حرفهاي معلمان
شــده و هرچیزي کــه در فرایند یاددهي و یادگیري باید لحاظ شــود،

 -۱۴شــب قــدر -نوعــي آش که بــا آرد گنــدم تهیه
ميشــود -ســمت راســت  -۱۵ناراســت -شــعر
ســوگواري -فیزیکدان اســکاتلندي و ملقــب به پدر
انقالب صنعتي.

در آنجــا مصوب ميشــود؛ این هم حق اســت و هــم وظیفه .پس
معلمان باید به آن شایســتگيهاي پایه برســند تا مشارکتپذیري را
تمرین کنند .از طرف دیگــر ،رکن مهمتر بعدي انجمن اولیا و مربیان
هســتند که در چرخشهاي تحولآفرینها عاملی ســهیم و مؤثرند
تــا به تعمیق و بالندگــي برنامهها کمک کننــد .اصليترین ظرفیت،
مشــارکت فکري اولیا اســت .شــوراي دانشآموزي هــم ظرفیت
فوقالعادهاي اســت؛ یعني دانشآموزان هم باید در تصمیمگیريها
و تصمیمســازيها دیده شوند .همچنین ســلیقه و مهمتر از آن ،نیاز
دانشآموزان ،لحاظ ميشــود و هم به رشــد فردي و اجتماعي آنها
کمک ميشود.
 برنامههاي معاونت متوســطه بــراي افزایش کیفیت هدایت
تحصیلي دانشآموزان چگونه است؟
هدایت تحصیلي یک فرایند اســت و دانشآموزان باید با انتخاب
آگاهانه و شناختی که از خودشان و استعداد و ظرفیت و توانایيشان
بهدســت ميآورنــد و همچنین بــا امکانات و شــرایطي که جامعه
و آموزشوپــرورش در اختیــار آنها ميگذارد ،دربــاره نیازهاي آینده
جامعه تصمیم بگیرند .خانواده و دانشآموز و مدرســه در شناسایي
و شناساندن توانایيها و استعدادهاي دانشآموز نقش بسیار مهمي
دارند .هدایت تحصیلي کار مشــترکي است که با همکاري معاونت
متوســطه و معاونت پرورشــي انجام ميشــود ،فرایند یعني از پایه
هفتم و هشــتم و نهم ،مدارس متوســطه اول بهطور جدي روي این
موضوع برنامهریزي ميکنند .تشکیل کمیته هدایت تحصیلي استان،
مناطــق و مدارس با هدف هماهنگي و تقســیم وظایــف در فرایند
هدایت تحصیلي است .برگزاري جلسات اطالعرساني و دانشافزایي
با اولیا و دانشآموزان ،دعــوت از صاحبنظران و صاحبان حرفهها
و مشــاغل ،تبیین شــیوهنامه و روند انجام کار یا معرفي رشــتهها و
شــاخههاي تحصیلي و شــغلي ،بازدید از مراکز علمي و آموزشــي،
برگــزاري نمایشــگاههاي مختلف دســتاوردهاي رشــتههاي فني و
حرفــهاي و کاردانــش در زمینههــاي خدمات ،کشــاورزي ،هنري و
صنعتــي از فعالیتهاي مهــم و مرتبط با هدایت تحصیلي اســت.
عالوه بر آن ،طراحي و تولید راهنماي هدایت تحصیلي و ثبتنام پایه
دهم که به تفکیك مناطق ۱۹گانه شــهر تهران به معرفي رشتهها و
ظرفیتها ميپردازد و اطالعرساني را تکمیل ميکند ،در فروردینماه
بیــن دانشآموزان پایه نهم توزیع شــده اســت .همچنیــن فایل آن
روي پورتال اداره کل شــهر تهران و مناطق در دســترس خانوادهها
و دانشآموزان اســت .آنچــه در فرایند هدایت تحصیلي راهگشــا
اســت توجه به اســتعدادها و عالقه فردي دانشآموزان متناســب
با نیاز آینــده جامعه و امکانات موجود آموزشوپرورش اســت و بر
مبناي آزمونهاي مشــاورهاي و سوابق تحصیلي دانشآموزان ارائه
خواهد شد.
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 آیا من پدر یا مادر موفقی هســتم؟ آیا توانستهام
رفتارهــای خوب را به کودکــم آموزش دهم؟ این
ســؤالهایی هســت که والدیــن معمــوال از خود
میپرســند .وقتی تصمیم میگیرید صاحب فرزند
شوید ،در واقع مسئولیت سنگین و بلندمدت تربیت
او را پذیرفتهایــد .والدین در تربیــت فرزندان مانند
هر کار دیگر با مشــکالتی روبــهرو خواهند بود .اگر
والدیــن از روشهای صحیح تربیتی آگاه باشــند ،با
تمریــن و به مرور زمان در آنهــا به مهارت خواهند
رســید و در تربیــت فرزندانشــان موفــق خواهند
بود .برخــی اصول تربیتی برای آشــنایی مقدماتی
مطرح میشود:
 -۱مادران ،پــدران ،لطفا هماهنــگ عمل کنید:
موفقیــت والدیــن در تغییــر رفتارهــای کودک
نیازمند هماهنگی بین پدر و مادر اســت .پیش از
هر اقدامــی ،رفتارهایی را که میخواهید اصالح
کنید ،دقیقا مشــخص و برای رفــع آن برنامهای
هماهنگ طراحی کنید.
 -۲توجــه به نیازهــای کودک :اهــداف خود را
متناسب با )سن ،شخصیت ،توانایی ،رشد عقلی
و شــرایط محیطــی فرزندتــان و (...تعیین کنید
و همه کودکان در یک ســن خــاص وارد مرحله
مشابهی نمیشــوند و میزان آموزشپذیری آنها
نیز به یک میزان نیست.
 -۳در کوتاهمدت انتظار پیشرفت زیادی نداشته
باشــید :رفتارهای زیادی وجود دارد که دوست
دارید به فرزندان خود بیاموزید ولی هیچ رفتاری
با یــک بار آموختن به دســت نمیآید و آنان نیز
همیشــه برای فراگرفتن آمادگی ندارند .آموزش
نیاز به وقت ،حوصله و موقعیتشناسی دارد.
 -۴در هــر زمان روی یک رفتار تمرکز کنید :فرزند
شــما ممکن اســت مشــکالت متعددی داشته
باشــد ولی اگر شــما بخواهید همه مــوارد را با
هم اصــالح کنید ،هرگــز موفق نخواهید شــد.
برای موفقیــت باید فقط یک مشــکل را در نظر
بگیریــد و پــس از حــل آن بهنوبت به مشــکل
دیگــری بپردازید .هدفتان را با کلمات ســادهای
که برای کودک قابل فهم باشــد ،برایش توضیح
دهیــد و به او بگویید در این مــورد خاص دقیقا
چه انتظــاری از او دارید) .مثــال میخواهم قبل
از آمدن سر ســفره دستهایت را صابون بزنی(.
سپس به پیشرفتهای هر چند کوچک کودک در
راه اصالح رفتارش دقت کنیــد )برای مثال قبال
صابون نمــیزده و حاال یک مرتبــه صابون زده
اســت ،هر چند توقع ما چهــار مرتبه صابون در
روز باشــد( و با واکنشهای مثبت و تحسینآمیز
بفهمانید رفتارش مناســب و مورد پســند است
یا درباره رفتارهایــی که میخواهید در کودکتان
تغییر کند.
 -۵بــا دید مثبت نــگاه کنید و هرگز از تحســین
کودکتان غافل نباشــید :تحســین کودک بســیار
ارزشــمند اســت .کودکان در هر مرحله سنیای
که باشــند ،تمایل دارند والدین آنها را بپســندند
و از آنهــا راضی باشــند .کــودک نمیداند کدام
رفتار مناســب و کدام رفتار نامناســب است .او
هر رفتاری را که با واکنش والدین روبهرو شــود
یا او را به هدف برساند ،مثبت تلقی کرده و تکرار
خواهد کرد.
*مشاور و مدیر پیشدبستان و دبستان
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ﺳﻮدوﮐﻮ ﺳﺨﺖ 2398
زمان پیشنهادی ۴۰ :دقیقه
قانونهاي حل جدول سودوکو:
 -۱در هر سطر و ستون باید اعداد یك
تا  ۹نوشته شود .بدیهي است که هیچ
عددي نباید تکرار شود.
 -۲در هر مربع  ۳×۳اعداد یك تا
 ۹باید نوشته شود و در نتیجه هیچ
عددي نباید تکرار شود.

ﺳﻮدوﮐﻮ ﺳﺎده 2398
زمان پیشنهادی ۲۰ :دقیقه
سودوکو
سودوکو  Sudokuیك واژه ترکیبي
ژاپني به معناي عددهاي بيتکرار
است و امروزه به جدولي از اعداد
گفته ميشود که به عنوان یك
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي
مختلف به چاپ ميرسد.

*

 دوران پیش از دبستان برای رشد کلی و همهجانبه
کودک اهمیت دارد .در شــش سال اول زندگی میزان
رشد کودکان در این سالها سرعت بسیار بیشتری دارد.
در این ســالها پرورش کامل استعدادهای کودک به
محیطی محرک و برانگیزنده نیاز دارد .با افزایش تعداد
مادران شاغل ،نظام خانوادههای سنتی تغییر یافته و
با الگوی کنونــی زندگی ،کودکان اغلــب نمیتوانند
از منافع یک محیط محرک و مهیج بهرهمند شــوند.
عمدتا ایــن ابزارهاي ارتباطي و فناورانه هســتند که
انگیزه فراوان و جذابیت باال براي کودکان را بهمنظور
آشنایي و توانایي کار با آنها دارند .همچنین بر اساس
پویایــي و تغییــر و تحول دائمي نه تنهــا با الگوهاي
جدید زندگي بشري همخواني دارند ،بلکه بهصورت
مستمر انگیزه را براي یادگیري و کسب مهارت تحریك
میکنند .کودکان مناطق محروم بهویژه از این نظر که
به امکانات رایج و منابع آموزشــي موجود دسترسي
ندارند ،محرومیتهای بیشــتری را متحمل میشوند.
همچنین والدینی که بیســواد هستند تعامل مؤثر و
مفیــدی با کودکان خود ندارند و نمیتوانند به رشــد
مطلوب و مناسب گفتار و زبان و مهارتهای شناختی
کودک خــود کمک کنند .بیبهرهبودن از تســهیالت،
وســایل و مواردی نظیر اســباببازی ،کتاب ،امکانات
بازی و ...به محرومیتهای آنان میافزاید .اگر کودکی
در شش سال اول زندگی خود در چنین محیط سرشار
از کمبودها و محرومیتها پرورش یابد ،تأثیر نامطلوبی
بر رشــد کلی و بهویــژه ذهنی و زبانــی او میگذارد.
درحاليکه ابزارهاي ارتباطي و فناوریهاي اطالعاتي
به گســترش عدالت و مساوات آموزشي کمك کرده و
راه سریع ،آســان و بهصرفهاي را براي بهرهمندي این
کــودکان از امکانات بهروز و نیز توانمندي در یادگیري
و تطابق با دنیاي امروزي پیرامونشــان دارد .استفاده
از ابزارهاي مناســب ارتباطات و فناوري اطالعات در
برنامه آموزشــي این دوره محرک مناسبی برای رشد
ذهنی ،زبانی ،جســمی و اجتماعی و عاطفی کودکان
فراهم میکند ،اگر این نــوع برنامهها بهگونه مؤثری
سازمان داده شوند ،میتوانند کمبودهای محیط خانه
را جبــران کنند و کــودک را در ســاختن مبنایی قوی
برای سهولت رشــد بعدی و بارورکردن استعدادهای
کاملش یاری کنند .امروزه بــا حضور انواع بازیهاي
کامپیوتري ،تحت شبکه و اپلیکیشنهاي همراه و نیز
برنامههاي کامپیوتري کمكآموزشي کودکانه بیشك
آثــار و نتایج اینگونــه کاربردها و ابــزار بیشازپیش
نمایان شــده اســت .ارتباطات و فناوري اطالعات در
آموزش پیشدبستاني مطرح است ،زیرا درحالحاضر
بــر افــراد و محیط پیرامــون کودکان کــه یادگیري و
ســالمتي کــودکان را دربــر دارد تأثیرگذار اســت .در
مطالعات انجامشده ازســوی یونسکو مشاهده شده
است که کودکاني که با روشهاي درست از ابزارهاي
ارتباطات و فناوري اطالعات براي پشتیباني از آموزش،
یادگیري و دیگر فعالیتهاي ادراکي بهرهمند شدهاند،
بهصورتي خاص در یادگیري در سنین باالتر توانمندتر
میشوند .در بهکارگیري ارتباطات و فناوري اطالعات
در دوره پیشازدبستان ویژگیهایی را باید مد نظر قرار
داد که براي آموزش این دوره بسیار مهم است و باید
به آنها توجه کرد و روشهای بهکارگیري را براســاس
آن ویژگیهــا طــرح ریزی کرد؛ از جملــه باید ،عالقه
کودکان به بازي ،قدرت و نیــاز کودکان به الگوگیری،
نقشپذیری و تقلید در این ســن و شــادی کودکان و
عالقه آنها به مطالب آهنگین را در نظر گرفت.
* کارشناس ارشد کارآفرینی

