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برای تحقیق های دانش آموزی، ده ها حسن و منفعت معنوی و مادی می توان برشمرد! یکی هم -که من اخیراً به آن رسیده ام- این است که بچه ها را بامعرفت و اهل صله ی 
رحم بار می آورد؛ اما چگونه؟ برادرزاده ای دارم که محصل است و در یکی از دبستان های به اصطالح خاص تحصیل می کند. او در طول هفته یک بار و آن هم غروب دل گیر 
جمعه به یاد من می افتد و تلفنی می زند و حال و احوالی می پرسد. بعد هم با سادگی و مالحتی خاص می گوید: »عموجان، خانممون گفته برای فردا از اینترنت -مثاًل درباره ی 

نفت- تحقیق کنید و به کالس بیاورید. اگر شما خانه هستید، این تحقیق را برای من بنویسید و پرینت کنید، بعد با زن عمو و بچه ها بیایید خانه ی ما تا امشب با هم باشیم.«
من هم که می دانم اگر جواب منفی بدهم او به عموی دیگرش تلفن می کند، چشمی می گویم و سریع می روم پشت رایانه و از این پایگاه و آن پایگاه مطلب به درد بخوری 
را درمی آورم و در برنامه ی واژه پرداز دستی به سر و رویش می کشم و با حاشیه ی گل و بلبلی، پرینت می گیرم و تحویلش می دهم. اگر به دستش نرسانم چندین و چند بار تا آخر 
شب صله ی رحم را به جا می آورد و احوال ما را می پرسد. این طوری می شود که غروب جمعه را که به قولی فکر شنبه اش مرا سخت دل گیر می کند، با وب گردی و انجام یک 

پروژه ی تحقیقی می گذرانم و این، کاِر چند ماه اخیر من، از شروع سال تحصیلی جدید، است.
چند باری خواستم به این تحقیق ها نامه ای را پیوست کنم با این مضمون که: »همکار عزیز و محترم، این کاری که شما به این بچه ها تکلیف می کنی، اسمش تحقیق 
نیست. در بهترین حالت یک Print, Paste, Copy است و در هیچ جای دنیا این کار را تحقیق به حساب نمی آورند و از دانش آموز ابتدایی نمی خواهند. دانش آموز ابتدایی 

اگر هم کار تحقیقی باید انجام بدهد، باید دست نویس باشد و منبع تحقیقش هم کتاب و مجله و آدم های مطلع و در آخر اینترنت و رایانه زیر نظر بزرگ ترهاست.«
ولی تصمیم گرفتم که ابتدا این موضوع را در مجله ی رشد مطرح کنم، شاید آن همکار عزیز و دیگر معلمانی که این نگاه را دارند، مطلب را بخوانند 

و نگاهشان را عوض کنند.
البته کار دیگری هم که کرده ام این بوده است که از بایگانی سایت مجالت رشد )roshdmag.ir( سال قبل 
شش مقاله با عنوان »پژوهش و مدیران مدرسه ها« به قلم آقای مجدفر را که در رشد مدیریت مدرسه چاپ شده 
و در سال تحصیلی جاری نیز انتشار آن ادامه یافته است، پرینت گرفته ام که برای این معلم دل سوز بفرستم تا 

دست کم بداند تحقیق دانش آموزی چه چیز هست و چه چیز نیست؟
البته این را رسالتی برای مجالت رشد می دانم که در هر سطحی، معلمان دوره های گوناگون را با بایدها و 
نبایدهای تحقیق دانش آموزی آشنا کنند و آفتی را که این روزها نصیب مقوله ی پژوهش در مدارس و دانشگاه ها شده 
است، با سبک و سیاقی که گفته شد، از میان بردارند. بد نیست این را هم بدانید که چندی پیش با جست وجو در 
اینترنت دریافتم که از 13 کار پژوهش��ی که در یک دوره ی آموزش��ی از معلمان دریافت کرده بودم، 10 کار عینًا 
از پایگاه های اینترنتی برداش��ت و به عنوان پروژه ی پایانی به من ک��ه در دوره ی آموزش ضمن خدمت تدریس 

می کردم، تحویل داده شده بود. جای تأسف است که معلمان ما نیز تحقیقات خود را این گونه انجام می دهند.

سيدحسينرضویخوسفی

کارشناسارشدمدیریتآموزشی،یزد

تحقیق دانش آموزی و صله ی رحم!
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صفحه كلیدهای كاغذی! 
فائزهميرزایی

آموزگارپایهیششم،سوادکوهمازندران

با شروع مدرسه به عنوان آموزگار پایه ی ششم وارد کالس شدم. دانش آموزان شنیده بودند که امسال کتاب های جدیدی مثل »تفکر و پژوهش« و »کار و فناوری« دارند. آن ها بی صبرانه منتظر 
بودند ببینند در این کتاب ها چه مطالبی است؟ 

وقتی فهمیدند در درس کار و فناوری قرار است با رایانه کار کنند، خیلی خوش حال شدند. زنگ کار و فناوری را با عالقه و هیجان دنبال می کردند و این شور و اشتیاق را در چشمان تک تکشان 
می دیدم. اش��تیاق به کار کردن با رایانه، آن هم در کالس درس! مخصوصاً در قس��مت آموزش محیط »Paint« با کش��یدن نقاشی، ذوق و شوق بیشتری از خود نشان می دادند و در کشیدن طرح ها، 

رنگ آمیزی و انتخاب نقاشی هایشان به عنوان پس زمینه ی صفحه ی نمایش رایانه ی کالسشان، رقابت زیبا و جذابی با هم داشتند. آن ها، اما مشکلی داشتند! 
مشکلی که فکر می کنم خیلی از مدارس دیگر کشورمان هم آن را تجربه می کنند: کم بودن تعداد رایانه! 

کالس من یک رایانه داشت با 31 دانش آموز که هر کدام روزشماری می کردند سه شنبه از راه برسد و این بخت را پیدا کنند که پشت رایانه کار کنند و بتوانند کارشان را در کالس نشان دهند. 
در هر جلسه نیز فقط سه یا چهار نفر می توانستند این فرصت را تجربه کنند. من سعی کردم بیشتر از بچه هایی که در خانه رایانه نداشتند استفاده کنم. چون این تنها فرصت برای آن ها بود! اما از طرفی 
دانش آموزان دیگری که در خانه این امکان را داش��تند و تمرین می کردند، دوس��ت داش��تند نتیجه اش را در کالس به من و دوستانشان نشان دهند. احساس کردم نبودن این فرصت ممکن است باعث 
دل زدگی آن ها از این درس شود؛ بنابراین تصمیم گرفتم بچه ها را به گروه های سه نفره تقسیم کنم و در طول هفته، هر روز سه نفر در زنگ های تفریح یا فرصت های آزاد دیگر روی رایانه کار کنند و 

مطالبی را که آموخته اند به نام خودشان ذخیره سازند. بچه ها از این کار استقبال کردند و به خاطر این فرصت خیلی خوش حال شدند و با اشتیاق این کار را انجام دادند. 
وقتی به آموزش »Word«رسیدم، مشکل پیچیده تر شد. باید نوشتن را به کمک صفحه ی کلیدی که روی میز جلوی کالس بود، انجام می دادم. در حالی که دیدن دگمه ها از نزدیک برای 31 

نفر ممکن نبود و آن ها نمی توانستند دکمه ها را لمس کنند و از نزدیک ببینند. فقط کلمه های تایپ شده را از روی پرده ی نمایش کالس می دیدند! 
بچه هایی که برای نوشتن و کار کردن در این محیط پشت رایانه  قرار می گرفتند، چون با جای حروف روی صفحه کلید آشنا نبودند، مدت زیادی طول می کشید تا یک حرف را پیدا کنند و کلمه ها 
را بنویسند. از آن ها خواسته بودم در زنگ های تفریح به صفحه کلید نگاه کنند تا با مکان دگمه ها و حروف الفبای روی آن ها آشنا شوند. ولی خب باز هم مشکل این بود که یک صفحه کلید و این همه 

دانش آموز! 
به دنبال راهی می گشتم تا این مشکل را حل کنم. بعد از چند روز فکری به ذهنم رسید! تصمیم گرفتم روی یک برگه ی کاغذ آ4 تصویر کلیدهای مختلف را به همراه نوشته ها و حروف الفبای آن ها 
بکشم. این برگه ها را به تعداد دانش آموزان کپی کردم و روی میز آن ها چسباندم. حاال دیگر بچه ها می توانستند دگمه ها، جایگاه حروف و عالئم نگارشی را از نزدیک ببینند و لمس کنند! حاال دیگر به 

تعداد بچه های کالسم صفحه کلید داشتم. البته »صفحه کلیدهای کاغذی!« 
این بار در زنگ کار و فناوری، همه ی بچه ها می توانستند کلمه ها و جمله های خود را بنویسند و با دستان کوچکشان، دگمه های کاغذی صفحه کلیدهایشان را لمس کنند. 

شوق و عالقه و پیشرفت قابل توجه بچه ها می گوید که این نوشته ها با قاب، فونت و اندازه ی دوست داشتنی در حافظه ی رایانه ذهنشان برای همیشه باقی خواهد ماند و برخالف حافظه ی رایانه ای 
کالسشان هیچ وقت پاک نمی شود! 

فکر می کنم تصویری که ذهن بچه ها از این تجربه ی ساده ثبت می کند، هرگز فراموش نخواهد شد...! 

آفرینبرآموزگاراینکالسکهباابتکارخود،همراهیآموزگاراندرهوشمندسازیمدارسرانشانداده
وضعفمسئوالندرتجهيزمدارسبهامکاناتسختافزاریراپوشاندهاست.

هرسهداورایننوشتهیتجربی،آنراباذکر»متأسفيم«تأیيدکردند.

عکس واقعی است و به وسیله ی
خانم میرزایی برایمان ارسال شده است.
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پاورپوینت دوست ماست اگر...
مرضيهمعين

آموزگارپایهیاولدبستانسما،نجفآباد

می گویند با پاورپوینت! یک بچه ی کالس سومی هم می تواند پاورپوینت درست 
کند. اصاًل این روزها هر کسی می خواهد حرفی بزند یک پاورپوینت درست می کند و 

سخن رانی کسالت بارش را کسالت بارتر می کند.
چرا این موضوع در میان معلمان رایج شده است؟ چرا این روزها همه به دنبال 
نرم افزارهای پیچیده هس��تند و چرا جشنواره ی تولید محتوای الکترونیک شرکت با 

پاورپوینت را برای معلمان ممنوع کرده است؟
پاورپوینت دوس��ت معلمان اس��ت. دوس��ت بچه ها، دوس��ت مدیران، دوست 
س��خن رانان و دوست همه! پاورپوینت برای شما همه کار می کند. متن شما را زیبا و 
رنگی می کند. بی دغدغه متن شما را انیمیشنی می کند. اگر مخاطب شما کودک باشد 
قالب خود را صورتی یا آبی می کند و اگر مخاطبان بزرگ س��ال باشند قالب را توسی 
یا مشکی رنگ می کند. هر تصویری با هر پسوندی را می شناسد. با یک تغییر پسوند 
س��اده صداهای شما را لود می کند و هرگز هم خطا نمی کند. در نمونه های اخیر هم 
به طور خودکار هر زمان سیس��تم ش��ما قفل کند، آخرین دستاورد شما را ذخیره و در 
بازگشایی مجدد، نرم افزار آن را برای شما باز می کند. فیلم ها را برای شما لینک می کند 

و از همه مهم تر... زبان شیرین پارسی ما را دوست دارد و نیازی به فارسی ساز ندارد!
اما در پاورپوینت بعضی چیزها باید رعایت شود تا زیبایی و جذابیت داشته باشد:

1. دقت داشته باشید پاورپوینت شما در چه مکانی نمایش داده می شود. اگر قرار 
است روی دیوار آن را نشان بدهید رنگ روشن برای پس زمینه مناسب نیست و اگر 
قرار است در یک سالن بزرگ و مجهز نمایش بدهید، باید رنگ تیره را انتخاب کنید.

2. در انتخاب نوع و رنگ فونت ها نهایت سلیقه را به خرج بدهید. حروف بسیار 
زیادی در رایانه وجود دارد که می تواند به رفع یک نواختی پاورپوینت شما کمک کند. 
رنگ فونت و پس زمینه نباید در تناقض باشد تا خوانده شدن متن آسان تر شود. تجربه 

نشان داده است که پس زمینه ی تاریک و متن درشت و روشن بسیار 
جذاب است.

3. س��خن ران یا معلم باید بداند ک��ه پاورپوینت برای نمایش 
هم��ان اطالعات موج��ود در کتاب نیس��ت. پاورپوینت باید چیزی 
جامع تر و فراتر از کتاب یا جزوه و حتماً متش��کل از تصاویر مرتبط 

با موضوع باشد.
4. وجود انیمیش��ن های زیاد، روند حرک��ت پاورپوینت را کند 
می کند. بهتر اس��ت پاورپوینت با انواع تصاویر و موضوعات مرتبط 

آراسته شود نه با افکت های کند متنی.
5. بهتر است در مواقعی که نیازی به کنترل حرکات پاورپوینت 
ندارید، حرکات را از قید کلیک موش واره رها کرده و به آن ها ترتیب 
و زمان بدهید. این کار شما را از مراجعه مداوم به رایانه آزاد می کند و 

شما وقت بیشتری برای برقراری ارتباط با مخاطب دارید.
6. اگر قرار اس��ت عکسی در پاورپوینت استفاده کنید، عکس 
مناس��ب با توضیحات انتخ��اب کنید. مثاًل اگر قرار اس��ت راجع به 

پدیده ی »پدیکلوز« صحبت کنید، در حالی که اکثراً با ش��کل ش��پش ناآشنا هستند 
می توانید چند تصویر شپش را به صورت اسالیدی در آورده و نمایش بدهید. یا اگر قرار 
اس��ت درباره ی خاصیت ید حرف بزنید بهتر است چند تصویر درباره ی کودکانی که 

کمبود ید دارند، نمایش بدهید.
7. وجود یک موسیقی پس زمینه ی آرام، هنگام پخش پاورپوینت تمرکز حواس 

بیننده را باال می برد.
8. حتم��اً از پاورپوین��ت خروج��ی مطمئن بگیرید. برگش��ت فونت ها به حالت 

پیش فرض، حکایت از نوعی ناشی بودن سازنده ی پاورپوینت دارد.
9. گنجینه ی منابع پاورپوینت خود را گسترش دهید. در مواقع بیکاری می توانید 
روی اینترنت جست وجو کنید و انواع پس زمینه ها، عکس ها، موسیقی ها و... را پیدا و 
ذخیره سازی کنید و هرگز از کسی خواهش نکنید که گنجینه ی خود را در اختیار شما 

قرار بدهد چون بی شک برای گردآوری آن وقت گذاشته است.
10. با پاورپوینت بازی کنید. با استفاده از اکشن ها و لینک ها می توانید بازی های 

زیادی طراحی کنید. منو سازی کنید و بیننده را به تعامل بکشانید.
11. با انواع خروجی های پاورپوینت 2010 آشنا شوید. این خروجی ها بسیار مفید 
هستند و می توانند شما را در تهیه ی اسالیدهای آماده برای سایر نرم افزارها آماده کنند.
12. بهتر است بدانید که کلیه ی متن های تایپ شده در پاورپوینت 2010 قابلیت 
ذخیره شدن با پسوند png را دارند. در این نوع ذخیره سازی شما به آسانی می توانید 
متن را بدون هیچ پس زمینه ی اضافی روی عکس ها یا فیلم ها یا داخل نرم افزارهای 

فارسی نشده درج کنید.
13. در پایان بهتر است مجموعه ی پاورپوینت را زیاد شلوغ نکنید و آن را مختصر 

و مفید و قابل استفاده در البه الی سخن رانی یا تدریس خود طراحی کنید.

13 نكته ای كه در استفاده ی اثربخش 
از پاورپوینت باید در نظر داشت
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گوهرتاجمحمدیاول دقت، سپس درمان!

مربیاختالالتیادگيریمالصدرا،ناحيهیسهتبریز

در طول خدمتم در پست های مختلف از جمله آموزگاری چندپایه تا مدیریت، معاونت و مربی پرورشی و دبیری و آموزگاری فعالیت کرده ام 
و اینک سه سال است که در مرکز اختالالت یادگیری مشغول به خدمت در پست مربی درمانگر هستم. در یکی از روزهای اواخر 

دی ماه 1389 که تازه دوره ی اختالالت یادگیری را نزد مدیر مرکز گذرانده بودم، یک دانش آموز 
پایه ی اول به نام نوید )در این متن نام اصلی دانش آموز عوض ش��ده است( از طریق 

مدرس��ه و برای تشخیص و درمان به مرکز معرفی شد. بعد از تست و ارزیابی های 
اولی��ه و مصاحبه ی بالینی با مادر نوید به درمان وی پرداختم. در ادامه یک روز که 
مش��غول امال گفتن به نوید بودم، متوجه ش��دم که فاصله اش با دفترش خیلی کم 
است و با حالت پنهان کاری می نویسد. دستم را جلو بردم که فاصله ی نوید با دفترش 

را تنظیم کنم که دس��تم به جای خالی انگشتان دست او خورد و ناگهان متوجه شدم 
سه تا از انگشتانش قطع شده است. در آن موقع بود که به خود آمدم و گفتم: »منی 
که می خواهم دقت و توجه را در نوید باال ببرم، چه طور بعد از پنج جلسه متوجه این 

موضوع نشده ام.« بعد از کلی سرزنش خود، تازه فهمیدم که مشکل او چیست.
علت قطع شدن انگشتانش را هم از خودش جویا شدم. او گفت که در کودکی 
انگشت هایش الی در آسانسور مانده و قطع شده است. وقتی موضوع را با مادر او در 
میان گذاشتم، بعد از تأیید حرف های نوید گفت: »گمان نمی کردم در درسش این 
مشکل تأثیر داشته باشد.« خالصه ضمن مشاوره با نوید، فهمیدم که او همیشه در 
فکر آن است که دست چپ خود را طوری مخفی کند که دیگران متوجه آن نشوند. 
برای همین، با بچه ها در مدرسه بازی نمی کند، با هم کالسی هایش نمی جوشد و 
در زنگ های تفریح هم در گوش��ه ی حیاط می ایس��تد و دست چپش را در جیبش 
می گذارد و فقط به دیگران نگاه می کند. در ادامه، طریقه ی درمان را عوض کردم و 

او را در گروه سه نفره جا دادم و ضمن صحبت و مشاوره به او گفتم که چون معلولیت 
در دست چپش است، در خواندن و نوشتن مشکلی برایش به وجود نخواهد آمد و مانعی 

در پیشرفت درسی او ایجاد نمی شود. هم چنین طی درمان سعی می کردم با تمرین هایی 
او را به استفاده هرچه بیشتر از دست چپش وادار کنم؛ تمرین هایی مثل پرتاب کردن توپ 

و بازی با توپ در گروه بچه ها. نوید بعد از پنج جلسه در امال و خواندن پیشرفت کرد و دیگر 
دست چپ خود را در جیبش مخفی نمی کرد تا از مرکز ترخیص شد. امیدوارم بعد از این، من 

و دیگر آموزگاران آن قدر به دانش آموزان خود توجه داشته باشیم که چنین مشکالتی را به سرعت 
شناسایی و درمان کنیم.

انار شب یلدا
سيدهمحبوبهمهدویبا طعم لبو!

آموزگاردبستانالمهدی،سپاهانشهراصفهان
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هفته ی آخر آذرماه بود. بچه ها قرار گذاشته بودند که در زنگ هنر با رنگ های گیاهی که در خانه با کمک مادرشان 
درست کرده  بودند، به مناسبت شب یلدا نقاشی بکشند. وقتی شروع به کار کردند، محمد گفت: »خانم اجازه، 

علی کمی از رنگ خود را خورد!« من با تعجب پرس��یدم: »علی جان چرا این کار را کردی؟« او با 
خنده گفت: »می خواستم ببینم انار شب یلدا چه مزه ای دارد. ترش است یا شیرین؟«
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فاطمهرضایيدوچرخه ي احمد

آموزگارپایهيچهارمدبستانشهيدعليزاده،ناحيهیصنعتيبندرماهشهر

دانش آموزي داشتم که در کالس تمرکز کمي داشت. یک روز در زنگ ریاضي متوجه شدم که باز هم حواسش جمع نیست. او را به دفتر مدرسه بردم و در مورد این که چرا 
بي دقت است و حواس بقیه را پرت مي کند، صحبت کردم. بعد از این که مطمئن شدم متوجه ابعاد قضیه شده است، با هم به کالس آمدیم و من مشغول خواندن مسئله شدم. 

25 کیلومتر و نوبت سوم 45 کیلومتر حرکت کرد. احمد روي گفتم: »احمد با دوچرخه از رشت به طرف الهیجان حرکت کرد. او بار اول 15 کیلومتر، بار دوم 
هم چند کیلومتر رفته است؟«

ناگهان همین دانش آموز بدون توجه به کالس گفت: »خانم، دوچرخه ي احمد چه قدر 
باد داشت!«

باز هم چالشي 
به نام عدم شناخت

ميترازماني

کارشناستکنولوژيآموزشيوآموزگاردبستان22بهمنتهرانسر
اوایل خدمتم در آموزش وپرورش، در منطقه ي کهریزک مشغول 

انج��ام وظیفه ب��ودم. چن��د روزي از آغاز س��ال تحصیلي 
مي گذشت که به زنگ هنر و نقاشي رسیدیم. از دانش آموزان 

کالسم درخواست کردم که دفترهاي نقاشي شان را روي 
میز بگذارند و تصویر یک دست خود را روي آن بکشند. 

انگشتان خود را هم مانند اعضاي خانواده نشان دهند.
چند دقیقه اي گذش��ت. در کالس ب��ه راه افتادم تا نمونه 
کارهاي دانش آموزانم را ببینم. بچه ها با تشویق و ترغیب من به 

کارشان ادامه مي دادند تا این که به میز سعید رسیدم.
� پسرم، چرا چهار انگشت کشیده اي؟ بعد هم صدایم را کمي 

بلندتر کردم و گفتم: »همه ي کارها را باید به شوخي بگیري که...«
س��عید آرام دس��تان کوچکش را روي تصویر نقاشي شده اش 
گذاشت و من تازه فهمیدم که او فقط چهار انگشت دارد. قلبم شروع 
به تپیدن کرد. خدایا! نزدیک یک هفته از آغاز سال تحصیلي مي گذشت 
و من از وضعیت جسماني و فیزیکي دانش آموز کالسم بي اطالع بودم.

آرام دس��تي به س��رش کشیدم و دس��تان کوچکش را روي دستم 
گذاش��تم و بوسیدم. گفتم: »پسرم، چه دستان قشنگي داري!« بعد از دیدار 

با مادرش و بررسي پرونده ي پزشکي او فهمیدم که او کیستي هم در سرش 
دارد. از آن سال به بعد، در همان آغازین روزهاي سال تحصیلي به طور محرمانه 

برگه اي تهیه و از اولیاي دانش آموزانم مي خواهم که وضعیت جسماني و رفتاري 
خاص و مشکالت خانوادگي )اعم از جدایي والدین، یا ناسازگاري والدین( را گزارش 
کنن��د. با مطالعه ي دقیق این اطالعات توانایي هاي فردي هر ش��خص را در نظر 

مي گیرم و از قضاوت و پیش داوري نابه جا پرهیز مي کنم.
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شهينصادقي

آموزگار دبستان ستاره ي نبوت، آبادان
ن 

گا
هر

ی م
ها

ان 
ست

دا

جشن دانایی 

داوِر كر
شرحعکس:عکسیادگاریميناطبری،آموزگاردبستانخدامازناحيهیدوساریبهمدیریتخانمبّزازبادانشآموزانواوليایآنهادرجشندانایی

روز گرمی بود. بچه ها خس��ته و عرق ریزان از گرما و ش��اد و س��رحال از زنگ ورزش، به کالس برگشتند. 
آن ها را به س��کوت و آرامش دعوت کردم، گفتم: »دوس��ت دارید چه ورزش��ی را ادامه دهید؟ 
چرا؟ در چند س��طر بنویس��ید.« آن ها با آه و ناله و غرغر ش��روع کردند به نوشتن. حدود 15 
دقیقه بعد درخواست کردم که نوشته ها را تحویل دهند. هرکس نظری داشت. درباره ی شنا، 
جیم الستیک، جیم ناستیک )ژیمناستیک(، اسب سواری )سوارکاری(، من مینتون )بدمینتون(، 
فودبال )فوتبال( و... نوشته بودند. می خواندم و حرص می خوردم از غلط های شنیداری و نوشتاری. 
برگه ها را در کیف گذاشتم که مهرگان آمد؛ دست ها را زیر چانه زد و آرنج ها را روی میز گذاشت. با دهان 
بی دندان گفت: »خانم اجازه! من درباره ی فودبال )فوتبال( نوشتم. شما فودبال دوست داری؟« به نشانه ی نفی سرم را تکان دادم. ادامه داد: »قرمزته یا 
آبیته؟« گونه اش را قلقلک دادم: »نه قرمز، نه آبی، فقط زرد طالیی! آبادان برزیلته!« همه متوجه کل کل ما شدند. دوباره ادامه داد: »خانم اجازه! دیشب 
که »نود« نگاه می کردم، اتفاق عجیبی افتاده بود.« آهی کشیدم و ادامه دادم: »چه اتفاقی؟ نگران شدم، بگو!« پاسخ داد: »خانم اجازه! داور وسط کر بود!« 
جا خوردم!از تعجب چشمانم گرد شد. با اعتماد به نفس کامل و قیافه ی جدی گفته ی خود را تکرار کرد. کالس آرام شد. پرسیدم: »از کجا مطمئنی؟« 

عكس یادگاری
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شرحعکس:عکسیادگاریميناطبری،آموزگاردبستانخدامازناحيهیدوساریبهمدیریتخانمبّزازبادانشآموزانواوليایآنهادرجشندانایی

دی
  بن

یبا
فر

گر:
ویر

تص

خنده کنان ج��واب داد: »خوب معلومه، توی گوش 
سمِت راس��ِت داور یک گوشی س��یاه رنگ بود مثِل 

گوشی بابابزرگم. پس داور کر بود!« بینی او را 
گرفتم و گفتم: »آهان! حاال فهمیدم... منو 

ترس��وندی...« مهرگان با خنده گفت: 
»حاال بگو دیگ��ه... قرمزته یا آبیته؟« 

زنگ به ص��دا درآم��د. بچه ها فرصت 
ندادند. کالس ترکید:

»ن��ه قرمز، ن��ه آبی، فق��ط زرد 
طالیی. آبادان برزیلته، آبادان برزیلته...«

بع��د هم کف زن��ان و خوش حال از 
کالس بیرون رفتند.
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روز بهشت
در میان فرشته ها
نسریناحمدیزرندی

آموزگارپایهیاولدبستانشهدایمنطقهیپنجتهران

س��وق دادن فراگیرندگان به کس��ب کرامت های اخالقی و رسیدن به 
مهارت ه��ای زندگی از اه��داف متعالی تربیتی و در ارتباط با دس��ت یابی به 

چشم اندازهای ترسیم شده در سند ملی آموزش وپرورش ایران است.
باتوج��ه به تمایل دانش آم��وزان، روزی را در ایام هفته )که ترجیحاً در 
وس��ط هفته اس��ت( انتخاب می کنی��م و در آن روز واحدهای عملی »طرح 
کرامت« و »مهارت های زندگی« را به اجرا درمی آوریم. در این برنامه که آن 
را روز بهشت نامیده ایم، به صورت عملی و نیز غیرمستقیم، دانش آموزان را به 
رفتارهای پسندیده از جمله نوع دوستی، مهربانی، نظم فردی و جمعی، دوری 

کردن از بیان الفاظ ناشایست و دوری از نامهربانی دعوت می کنیم.
همچنین، آن ها را به سازگاری اجتماعی با دوستان خود و کمک رساندن 
به هم کالسی ها و کسب فضایل اخالقی فرا می خوانیم. در پایان همان روز هم 
با هماهنگی قبلی و بنابر تمایلی که خود اولیا نشان می دهند، از دانش آموزان 
به مثابه فرشته های کوچک کالس، با یک خوراکی یا شیرینی ساده پذیرایی 
می کنیم. گفتنی است پذیرایی هر روز به وسیله ی یکی از دانش آموزان انجام 
می گیرد. در واقع با این روش ساده، سعی می کنیم دانش آموزان را به این باور برسانیم که فرشته ها ناظر بر اعمال ما هستند و مهربانی ها و رفتارهای پسندیده ی ما و نیز رفتارهای 
ناپسندی که آن ها را ترک می کنیم، به دست آن ها ثبت می شود. این کار روشی است برای درونی شدن رفتارهای خوب در بچه ها و ترغیب آنان به این رفتارها. امیدوارم در تربیت 

دانش آموزانی مقید به ارزش های اخالقی- اسالمی موفق باشیم.

جعبـه ی 
مریمابراهيمیخاطرات

آموزگار دبستان پروین اعتصامی، منطقه ی 13 تهران

روزی از دانش آموزان خواستم خاطره ای از تابستان یا سال گذشته بنویسند و به کالس بیاورند. روز 
بعد تعدادی از دانش آموزان خاطره های خوب خود را به کالس آوردند. همه منتظر بودند تا ببینند چه اتفاقی 
می افتد و من برای چه از آن ها خواسته ام این کار را انجام دهند. در همین وقت بود که از داخل کیسه ای، 

جعبه ای را بیرون آوردم. جعبه را تزئین کرده و روی آن با خط درشت نوشته بودم: »جعبه ی خاطرات«.
بچه ها با دیدن جعبه تعجب کردند و پرسیدند: »خانم این چیست؟« گفتم: »این جعبه ی خاطرات 
امسال شماست که هر روز خاطرات خوب خود را می نویسید و داخل آن می اندازید تا در فرصت مناسب 
آن ها را برایتان بخوانم.« به این ترتیب، هر روز دانش آموزان خاطره های خوب خود را می نوشتند و با خود 

به کالس می آوردند تا داخل جعبه بیندازند. آن ها از این کار خیلی لذت می بردند.

نظرشما

دربارهیاینتجربهچيست؟

سندید؟اگربخواهيد
آیاآنرامیپ

اینتجربهرادرکالسخوداجرا

کنيد،چهمیکنيد؟
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ضبط روان خوانی 
کاملخسروی

آموزگارپایهیدومدبستانشهيدسيفی،بوکان

از دانش آموزان خود خواس��تم قس��مت هایی از درس فارسی 
را انتخاب کنن��د و به دقت بخوانند. همچنین بعد، صدای خود را روی 

گوش��ی های تلفن همراه والدین خود ضبط کنن��د و با دقت به آن گوش 
دهند. در عین حال به جمالت کتاب نگاه کنند و روی واژه هایی که مش��کل 

دارن��د و یا به راحتی نمی توانند آن ها را بخوانند، تأمل کنند. همین طور در صورت 
لزوم چند بار صدای ضبط ش��ده را پاک ک��رده و دوباره اقدام به روان خوانی و ضبط 

مجدد کنند. 
این فعالیت بیش��تر برای دانش آموزان پایه ی دوم مفید است اما می توان برای تقویت 

تندخوانی در پایه های باالتر نیز از آن استفاده کرد. 
از مهم ترین محاسن این فعالیت می توان به این موارد اشاره کرد: 

* به دلیل این که جنبه ی بازی دارد و بازی هم بهترین راه برای یادگیری است و خیلی خوب در 
ذهن بچه ها نقش می بندد. از طرف آنان مورد توجه قرار می گیرد. 

* بچه ها با شنیدن صدای خود خوشحال می شوند و درصدد رفع مشکالت خود برمی آیند. 
* آن ها برای این که بتوانند صدای یک نواخت و روخوانی زیبایی ارائه دهند. 

چندین بار با اشتیاق تمرین می کنند و روان خوانی شان تقویت می شود. 
* بچه ها هنگامی ک��ه کلمات کتاب را نگاه می کنند 

و صدای خود را می ش��نوند، خودشان را به عنوان معلم 
در نظ��ر می گیرند و از این که آم��وزش دهنده ی خود 
هس��تند، احس��اس رضایت می کنند و یادگیری بهتر 

صورت می گیرد. 

انشای پارچه ای
زهرانصيرزارع

دبستانغيردولتیسجادیه،تهران

هدف:ایجادش�وقوعالقهدربچههابراینوشتنانشا،همياریو
مشارکتبرایاجرایاینهدف.

»اگر آموزش ما همراه با انگیزه و هدف باش��د، بچه ها با عالقه و اشتیاق بیشتری 
همکاری می کنند.«

در طول یک سال که به خانه ی دوستان و آشنایان می رفتم، از آن ها می خواستم 
پارچه ای که طرح هایی از طبیعت یا شخصیت های کارتونی دارد در اختیار من بگذارند. 
یا به خیاطی ها س��ر م��ی زدم و تکه های پارچه هایی را ک��ه مدنظرم بود، می گرفتم. 
هم چنین در طول س��ال به بچه ها می گفتم هر کس پارچ��ه ی  طرح دار دارد، بیاورد. 
البته کنجکاوی بچه ها در این مورد بسیار جالب توجه بود. مدتی که از سال تحصیلی 
گذشت و بچه ها پارچه ها را آوردند، در زنگ انشا برای تنوع و تشویق به انشانویسی، 
پارچه ها را در اختیار آن ها قرار دادم. دانش آموزان با استفاده از طرح پارچه ی انتخابی 
خود که آن را روی کاغذ روزنامه ی دیواری چسبانده بودند، داستانی را که در ذهنشان 

نقش بسته بود، به  نگارش درمی آوردند.

ی تقویت
فعالیتی برا

ی و تندخوانی در 
 روان خوان

پایه ی دوم ابتدایی
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یکروشآموزشي،بهقلمآموزگاراززبانبچهها

مسئله بازي!
سعيدهاصالحي

آموزگارمدرسهيشهيدمحرابمدني،منطقهي15تهران

كاكا، همان برادر است! 
گوهراميرینژاد

آموزگاردبستانشهيدعسکریبانوج،دارابفارس

سر کالس اول، تازه حرف »ر« را آموزش داده بودم. به دانش آموزان گفتم: »بچه ها، کلمه های »مادر و برادر« را که دوست دارید، امروز یاد می گیرید.« 
بعد از درس، سرمشق دادم. بچه ها مثل همیشه دور میز جمع شده بودند و من دور کلمه های تازه را خط می کشیدم و می گفتم بخوانند. دور کلمه ی برادر خط کشیدم و به 

یکی از بچه ها گفتم: »بخوان«. با عجله گفت: »کاکا«. خنده ام گرفت و فوری به دیگری گفتم: »تو بخوان«. او هم گفت: »داداش« و حسابی با بچه ها خندیدیم. 

روزهاي سه ش��نبه و درس »ریاضي« را هیچ وق��ت فراموش نمي کنم. در این 
روز ما »مسئله بازي« داشتیم؛ یعني خانم معلم از ما مي خواست به موضوعات مورد 
عالقه مان فکر کنیم و راجع به آن ها مس��ئله ي جمع یا تفریق بسازیم. بعد به نوبت 
صدایمان مي کرد تا مسئله اي را که در ذهن مان ساخته ایم، با جمالت ساده روي تخته 
بنویسیم و حل کنیم. ما این ساعت را خیلي دوست داشتیم. بعضي اوقات مسئله هاي 
خنده دار مي س��اختیم و از حل کردن آن ها لذت مي بردیم. این روش محاسن زیادي 
داشت. مهم ترینش این بود که ما با روش آموزش در حین بازي، مهارت حل مسئله را 
به صورت مفهومي و عمیق یاد مي گرفتیم و دیگر مسئله هاي ریاضي برایمان سخت 
و پیچیده جلوه نمي کرد. یکي از همین سه شنبه هاي دوست داشتني، خانم معلم وقتي 
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که دید تعداد داوطلبان حل مس��ئله زیاد ش��ده و به خاطر کمبود وقت ممکن است به 
تعداد اندکي نوبت برسد، ابتکاري به خرج داد و از دو دانش آموز دعوت کرد تا براي حل 

اشتراکي مسئله ي خود، روي سکو بروند.
سوزانه و زهرا انتخاب شدند. قرار شد زهرا مسئله را طرح و سوزانه آن را حل 
کند. طبق روال همیشه، زهرا مسئله اش را به صورت شفاهي تعریف کرد: »اجازه خانم، 
ما رفتیم توي پارک، گل هاي اطلسي را دیدیم. بعد سه تا اطلسي بنفش چیدیم و دو 
تا اطلسي زرد. حاال مي خواهیم ببینیم چندتا گل چیدیم؟« بعد تکه اي گچ برداشت و 

شروع کرد به نوشتن عبارت ها: 
� من در پارک گل هاي اطلسي را دیدم.

� سه گل بنفش و دو گل زرد چیدم.
� من چند گل از پارک چیدم؟

حاال نوبت س��وزانه بود که مسئله را بلند بخواند، راه حل را بگوید و پس از تأیید 
خانم معلم آن را بنویس��د. اما س��وزانه، نه مس��ئله را خواند و نه راه حل را توضیح داد. 
خانم معلم با لبخند همیشگي گفت: »سوزانه جون مي دونم که هم خوندن بلدي هم 

حل کردن ... ما منتظریم... زود باش.«
مکث سوزانه طول کشید و سرش را بلند نکرد... کم کم صداي اعتراض بچه ها 

بلند شد: 

راضيهجمشيدي

دبستانشهيدبخارایي،روستايکهنهگویهاملش،گيالن

در یک روز س��رد پاییزي، کنار دبستان روستا حسین جلوي مرا گرفت و دوباره 
گفت: »خانم معلم. اجازه! میشه امروز امال نگید.«

در جوابش گفتم: »باز هم که تکرار کردي. شما باید امال بنویسید...«
نگراني عجیبي در چشمان پسرک بود. از نوشتن خوشش نمي آمد.

روزي ب��راي گردش علمي و جمع آوري س��نگ به کنار رودخان��ه ي کیارود در 
نزدیکي مدرس��ه رفتیم. ناگهان دیدم که حس��ین بچه ها را دور خود جمع کرده و با 
کمترین وس��ایل و به کمک سنگ ها روي زمین شکل خورش��ید را ساخته است. از 
همین ایده جرقه اي به ذهنم زد. به بچه ها گفتم هر کدام تعدادي سنگ ریزه به کالس 
بیاورند. فردا و براي چندمین بار حس��ین خواس��ت که امال نگویم. آن جا بود که گفتم 
دانش آموزان سنگ ها را روي میز بگذارند. به بچه ها گفتم مي خواهیم با این سنگ ها 
امال بنویسیم. حسین وقتي این وضع را دید بسیار خوش حال شد. همه ي ما شروع به 
نوشتن جمالت زیبا کردیم و آن جا بود که دیدم سنگ ها به دادم رسیدند. از آن هنگام 

بود که امالي حسین هم خوب شد.

»اِ زودباش دیگه، آسونه که... سوزانه بخون... سوزانه بگو...«
اما او اخم کرده بود و جواب نمي داد. خانم بلند شد و دستي به سر سوزانه کشید و 
گفت: »خانم گل، نمي خواي حل کني؟ مي شه بگي چرا؟ بلد نیستي یا هول شدي؟«
س��وزانه س��ربلند کرد و با قاطعیت گفت: »اجازه، این مسئله رو دوست ندارم... 

حلش نمي کنم.«
بچه ها و خانم معلم تقریباً یک صدا گفتند: »چرا دوست نداري؟« و سوزانه با اخم 
به زهرا نگاه کرد و گفت: »واسه این که گل چیدن از پارک، کار خوبي نیست.« خانم 
معلم لبخندي زد و گونه ي س��وزانه را بوسید و رو به بچه ها گفت: »احسنت به دختر 
گلم که این همه به مفهوم این مسئله دقت کرده. این خیلي جالبه که دختراي گل من، 
فقط به حل مسئله فکر نمي کنن بلکه به مثبت و منفي بودن اون هم توجه دارن. خب 

حاال از زهرا خانم خواهش مي کنم مسئله رو تغییر بده و دوباره بنویسه.«
زهرا س��رش را خاراند و بریده بریده گفت: »من رفتم پارک... س��ه گل اطلسي 

بنفش و دو گل اطلسي زرد دیدم. من چند گل اطلسي دیدم؟«
او عبارت مسئله را نوشت و سوزانه این بار لبخند بر لب شروع به توضیح و حل 

مسئله کرد.
از آن روز به بعد ما سعي کردیم به جنبه هاي دیگر مسئله هم فکر کنیم تا در حل 

مسئله هاي بزرگ زندگي مان هم به مهارت برسیم.
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20 كلمه بنویس
20 امتیاز بگیر

20جمعمکسربنویسيد)مفردوجمع(:
)ادب- آداب(، )اث��ر- آث��ار(، )امام- ائمه(، )جد- اج��داد(، )حرف- حروف(، )عضو- 
اعض��ا(، )قاعده- قواعد(، )قرن-ق��رون(، )دین- ادیان(، )طرف- اط��راف(، )افق-آفاق(، 

)عالمت- عالئم(، )عید- اعیاد(، )عمق- اعماق(، )منظره- مناظر( و...
کلماتیبنویسيدکهاولشبا»پيش«شروعشود:

پیش آمد-پیش گو- پیش داوری- پیش قدم- پیش گیری- پیش دستی- پیش خرید- 
پیش درآمد- پیش پرداخت و...

کلماتیبنویسيدکه»گذاروگزار«داشتهباشد:
گذار: قانون گذار- بنیان گذار- بنیادگذار- تخم گذار- عالمت گذاری- شماره گذاری- 
نام گذاری- پایه گذاری- قیمت گذاری- ارزش گذار- سیاست گذار- نشانه گذار- فروگذار- 

تاجگذاری- بیمه گذار- گذرنامه- تأثیرگذار
گزار: نمازگزار- شکرگزار- کارگزار- خدمت گزار- سپاسگزار- خبرگزاری- وام گزار- 

خواب گزار- سرمایه گزار- مالیات گزار- خراج گزار- پیغام گزار- گزارش- گزاره
20کلمهبنویسيدکهاولشبا»خوش«شروعشود:

خوش مزه- خوش بختی- خوش مرام- خوش سلیقه- خوش خوراک- خوش هیکل- 
خوش خبر- خوش اخالق- خوش باور- خوش خیال- خوش رو- خوش زبان- خوش حال 

و...
20کلمهبنویسيدکهاول،وسطوآخرش»ژ«بهکاررفتهباشد:

»ژ« اول: ژال��ه- ژل��ه- ژی��ان- ژاپن- ژولی��ده- ژنرال- ژیلت- ژن- ژس��ت- 
ژیمناستیک و...

»ژ« وسط: بیژن- اکسیژن- آلرژی- آنژین- منیژه- مژه- اورژانس- بلژیک و...
»ژ« آخر: گاراژ- تیراژ- متراژ- ماساژ- شارژ- موالرژ- گوژ- پاساژ- رژ- تاژ و...
20کلمهیهمنویسهبنویسيد)ازنظرامالیکسانولیازلحاظ

تلفظومعنامتفاوتهستند(:
)ِکشتی- ُکشتی(، )َسم- ُسم(، )ِگل- ُگل(، )َحَسن- ُحسن(، )ِشکر- ُشکر(، )َمرد- 

ُمرد(، )پَر- ُپر(، )عالِم- عالَم(، )ِشش- ُشش(، و...
همکاران گرامی می توانند از افعال- کلمات مرکب- هم خانواده- مترادف- متضاد- 
متشابه )هم آوا( و کلماتی که با )ها- ان- ات( جمع بسته می شوند و کلماتی که یک صدا 

و چند حرف دارند مانند: )ز- ذ- ض- ظ( و )ث- س- ص( و... استفاده کنند.

طاهرهنصيری

آموزگارپایهیپنجمدبستانشهيددستغيب،منطقهیسهتهران

برای این که امالی پای تخته را شیرین و اضطراب آن را کم کنم، بهتر دیدم بیشتر 
با کلمات مأنوس و رفیق شویم تا کلمات بیشتر در ذهن ها جای بگیرند. به همین دلیل 
تخته را با توجه به موضوع امال به دو یا سه قسمت تقسیم می کنیم. داوطلبی پای تابلو 
می آید و با هدایت من و فعالیت دانش آموزان، 20 کلمه می نویس��د و 20 امتیاز کس��ب 
می کند. چون همه ی بچه ها تالش می کنند و آن چه را به خاطر می آورند، بیان می کنند؛ 
اکثر اوقات کلمات نوش��ته شده بیشتر از 20 کلمه می شود. در این حال احساس شادی 
و ل��ذت کالس را فرامی گی��رد، اعتماد به نفس باال می رود و باعث تقویت امال، انش��ا و 

زبان آموزی می شود.
20کلمهبنویسيدکهتنویندارباشد:

اواًل- ثانیاً- لطفاً- مخصوصاً- اتفاقاً- عمداً- دائماً- حقیقتاً- ذاتاً- مرتباً- مثاًل- واقعًا 
و...

20کلمهبنویسيدکهآخرش»گر«داشتهباشد:
رفتگر- سفالگر- مسگر- زرگر- برزگر- پژوهشگر- اشغالگر- غارتگر- جادوگر- 

افسونگر- کیمیاگر و...
20کلمهبنویسيدکه»ال«درآنبهکاررفتهباشد:

فوق العاده- لوازم التحریر- نصف النهار- مسجدالحرام- سریع السیر- کثیراالنتشار- 
مش��ترک المنافع- سیدالس��اجدین- مال التج��اره- قائم الزاوی��ه- متوازی االض��الع- 

متساوی الساقین- مختلف االضالع- والفجر- جواداالئمه-  مشعرالحرام و...
20کلمهبنویسيدکهتشدیددرآنبهکاررفتهباشد:

غّده- محّمد- اّما- قّصه- تهّیه- فّعالّیت- متوّجه-جمعّیت- بّنا- قّناد- مسمومّیت- 
ماّلحان و...

20کلمهبنویسيدکهالفمقصورهداشتهباشد:
کبری- صغری- مرتضی- مجتبی- عیس��ی- یحیی- کس��ری-حتی- تعالی- 

علی- الی- علی رغم و...
20کلمهبنویسيدکهدرآنهمزهبهکاررفتهباشد:

رأی- رأس- جرأت- مأمور- تأثیر- تأس��یس- متأسف- تألیفات-جزء- مؤدب- 
مؤثر- مؤاخذه- مؤمن- عزرائیل- لئیم-مطمئن- مسئولیت- جزئیات- توطئه- مائده- 

ناپلئون- تئاتر- پنگوئن و...
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