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اواخر سال 96 بود كه وزارت آموزش وپرورش اعالم کرد ضمن حذف انواع آزمون ها از دورة ابتدایی، دانش آموزان این دوره در ایام تعطیالت 
عید، فعالیت تازه ای را جایگزین پیک های نوروزی خواهند كرد و آن یکی از این ســه کار بود: داستان نویسی و آفریدن یک نوشته از قلم 
و ذهن خودشان، داستان خوانی یعنی خواندن یک کتاب داستان و نوشتن خالصة آن، یا شنیدن قصه ها و خاطره های بزرگ ترها و نوشتن 
آن. در این میزگرد ما اجرای طرح مذکور را با حضور پنج تن از آموزگاران باسابقة دورة ابتدایی به بحث گذاشته ایم. پایه ای که همکاران در 

آن مشغول به تدریس اند، در موافقت یا مخالفت آن ها اثر مهمی دارد و این نکته ای است که نباید هنگام خواندن دیدگاه ها فراموش شود.

در میزگرد معلمان دورة آموزش ابتدایی بررسی شد:

رد
زگ

می

جوانه: با شنیدن خبر تصمیم تازة آموزش وپرورش برای ایام 
عید، به عنوان یک معلم، چه حسی در شما شکل گرفت و 
واکنش شاگردانتان و اولیای آن ها نسبت به طرح چگونه بود؟

مریم سروش: به نظر من طرح خوبی 
بود؛ اما موضوع زمانی به ما گفته شد که 
فرصت کافی برای گفت وگو با خانواده ها 
و توجیــه آن ها وجود نداشــت. برخی 
معلم هــا و خانواده هــا آن را پذیرفتند 
و برخــی مقاومت نشــان دادند. تصور 

آن ها این بود که بچه ها در ایام عید نیاز به تمرین های درســی نیز 

دارند. وقتی تكلیف عید بچه ها را می گفتیم، پدر و مادرها با تعجب 
می پرسیدند: همین؟! و می خواستند چندتا سؤال ریاضی یا علوم را 
هــم اضافه کنیم. ولی به نظر من این فرصت خوبی بود که ســبب 
شد بچه ها هم قدری استراحت کردند، هم خوب دیدند و هم خوب 
شنیدند و هم دقت کردند و هم از فعالیتشان لذت بردند. من، فرصت 
نشد برای خانواده ها جلسۀ حضوری بگذارم، ولی نكات الزم را نوشتم 
و در کانال کالس قرار دادم. بعد از عید که بچه ها آمدند از نتیجۀ کار 
خیلی راضی بودم. یكی از بچه ها دربارة قورباغه هایی نوشته بود که در 
سفر دیده بود و حتی تعدادی بچه قورباغه برای من آورده بود! یكی 
دیگر از پرورش ماهی و مراحل رشد آن ها در حوضچه های پرورش 

مهتاب میرایی
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ماهی نوشته بود و یكی دو نفر هم از جاهایی که رفته بودند گزارش و 
فیلم تهیه کرده و خودشان روی فیلم صحبت کرده بودند.

بچه ها آموخته هایشان را فراموش می کنند
زهرا رسولی: این کار خیلی قشنگ، 
بدیع و خالقانــه بود. ما همه به پیك  ها 
عادت کرده بودیــم: هم من معلم، هم 
دانش آموز و هم اولیا. زمانش رسیده بود 
که پیك  ها  ـ که اغلب کلیشه ای و حتی 
عذاب آور شده بودند و بار علمی الزم را 
نداشتند  ـ کنار گذاشته شوند. امسال با 

این طرح جدید به نوعی خالقیت بچه ها تحریك شد؛ گرچه به همۀ 
جوانب کار توجه نشــده بود. ما بایــد اولیا را قبالً توجیه می کردیم 
و این کار نیاز به زمان داشــت و احتماالً در ســال های بعد بهتر جا 
می افتد. طرح خیلی دیر اعالم شــد و شاید خیلی از معلم ها حتی 
پیك ها را تدوین کرده و در اختیار مدرســه ها قــرار داده بودند که 
منتشر کنند؛ ولی کار آن قدر جذاب بود که این اشكال را پوشاند. این 
کار در عین حال که یك نوع مهارت اســت، موجب افزایش اعتماد 
به نفس بچه ها می شود و به ترویج فرهنگ کتاب خوانی کمك می کند. 
البته ناگفته نماند که ما یك کتابخانۀ غنی در مدرســه داریم که با 
استفاده از آن، کتاب های مورد عالقۀ بچه ها را برای خالصه نویسی در 
اختیارشان قرار دادیم. برخی هم از خودشان قصه نوشته و حتی آن ها 
را به صورت کتاب درآورده بودند. به هر حال، این کار، مانند هر کار 
جدیدی، خالی از اشكال نبود. برخی از خانواده ها و همكاران مخالف 
طرح بودند. خصوصاً معلمان پایۀ اول که  گفتند: وقتی بچه ها بعد از 
عید به مدرســه آمدند شبیه دانش آموزان تازه وارد بودند و ما باید از 
صفر شروع می کردیم. نظرشان این بود که دانش آموز کالس اول و 

دوم در این ایام، حتماً نیاز به تمرین و تكرار دارد.

منابع مناسب را به بچه ها معرفی کنیم
تیما پوراســمعیل: اغلب معلمان 
خصوصاً آن ها که دانش آموزی در خانه 
داشــتند، از این کار خوشحال شدند. 
گروهــی از اولیا ابتــدا می گفتند این 
فعالیت برای بیست روز تعطیالت عید 
کم است؛ اما پس از اجرای طرح، بیشتر 

آن ها هم به صف موافقان پیوســتند و گفتند این طرح باعث شد 
بچه ها مطالعــه کنند. گرچه ایرادهایی هم می گرفتند، اما در کل 
راضی بودند. در مجموع با توجه به نظرات، شاید اجرای طرح برای 

پایه های سوم به بعد خیلی مناسب تر باشد.
برخی دانش آموزان که به کتاب خوانی عالقه ندارند، ممكن اســت 
 تكلیــف کتاب خوانی را هــم بیندازند گردن پدر و مادرهایشــان و 
یا بیش تر به سمت قصه گویی و خاطره نویسی بروند؛ اما عالقه مندان 

به کتاب، از خواندن کتاب ، خیلی راضی اند.
تعداد قابل توجهی از معلمان و اولیا هم نظرشــان این بود که اگر 
منابع مناسب بچه ها در اختیارشان گذاشته شود، بهتر است. یعنی 
می خواستند مجموعه ای کتاب به بچه ها معرفی شود که کتاب مورد 

عالقۀ خودشــان را از بین آن ها انتخاب کنند. وقتی به بچه ها منبع 
نمی دهید،  می روند ســراغ قصۀ »کدو قلقله زن« که شاید نیمی از 

بچه ها این کار را کرده بودند.
تشــویق به قصه گویی و پای قصه های بزرگ ترها نشستن خیلی 
می تواند مفید باشــد. چون خیلــی از قصه های قدیمی ما فراموش 
شــده اند. بعد از عید وقتی بچه ها داستان هایشان را آوردند، ما تمام 
آن ها را سر کالس خواندیم. خود بچه ها هم نسبت به این کار عالقه 

نشان دادند و از آن استقبال کردند.
مــن خودم با اجرای این طرح خیلــی موافقم؛ ما خودمان هم در 
سال های اخیر در پیك های نوروزی به این سمت حرکت کرده بودیم. 
به جای طرح سؤال، فعالیت هایی را برای هر درس به بچه ها پیشنهاد 
می دادیم و آن ها می توانستند از بین آن ها یكی را به دلخواه انتخاب 

کنند.

طرح، طرح تازه ای  نیست
شهال رئیسی: دانش آمــوزان و حدود 
۷۰ـ8۰ درصــد اولیــا اصــوالً با طرح 
موافــق بودند. کار و فعالیت بچه ها کم و 
اولیا راحت شــده بودند. فرزند خود من 
یك دانش آموز اســت و چون شــخصاً 
به کتاب خوانی عالقــۀ زیادی دارد اصاًل 
مشكلی نداشتیم. او در همین ایام عید، 

بدون کوچك ترین یادآوری از طرف من، 18 تا کتاب خواند. خودش 
خالصۀ قصه ها را نوشت و خودش قصه گفت و روی سی دی ضبط 
کرد و تمام کارها را انجام داد. منظورم این اســت که خیلی راحت 

بودیم و تعطیالت هم بدون دردسر بود و خیلی 
به ما خوش گذشت. 

امــا معلم هــا دو دســته بودنــد. طبــق 
پرس وجویــی که من از حــدود پنجاه معلم 
و مدیــر منطقه کردم، از هــر پنج نفر، چهار 
نفرشــان مخالف بودند. بیشتر معلم هایی که 
سابقۀ تدریس در دورة ابتدایی داشتند مخالف  
بودند. آن ها معتقد بودند که این طرح، طرح 
تازه ای نیســت و ما هر ســال آن را در قالب 
»نویسندة کوچك« انجام می دهیم. می گفتند 
مــا در فعالیت هایی هم که هر ســال در ایام 
عید به بچه ها می دادیم، غالباً خاطره نویســی 

یا داستان نویســی و مانند این هم وجود داشت؛ با این تفاوت که 
در فعالیت های قبلی به عالئق متفاوت بچه های مختلف نیز توجه 
می کردیم و اگر کســی مثاًل به داستان عالقه نداشت می توانست 
ســراغ کتاب های علمی، فعالیت های پژوهشی یا مسائل ریاضی 
بــرود. اما در فعالیت جدید، فقط به یــك جنبه از عالئق بچه ها 
توجه شــده بود؛ در حالی که می شــد از آن استفاده های بهتری 
کرد. تصور اکثر ما معلم ها، این اســت کــه تعطیالت ایام نوروز، 
ایام طالیی برای جبران ضعف های دانش آموز و عقب ماندگی هایی 
اســت که در طول سال تحصیلی به هر دلیلی برای او پیش آمده 

است.

رئیسی: در فعالیت های 
نوروزی به عالئق متفاوت 
بچه ها توجه می شد و اگر 
دانش آموزی به داستان 
عالقه نداشت می توانست 
سراغ کتاب های علمی، 
فعالیت های پژوهشی یا 
مسائل ریاضی برود
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تغییر همیشه دشوار است
تیما پوراســمعیل: نباید از یاد ببریم که تغییر کردن همیشه 
دشــوار است. معلمی که بیست ســال به یك شیوة تدریس عادت 
کرده است، دوست دارد به همان شیوة قدیم کارش را ادامه بدهد و 
معموالً نمی خواهد تغییر کند. به عكس بچه ها از کار تازه استقبال 
می کنند. در سال های گذشته، شاید از هر کالس، پنج نفر پیكشان 
را نمی آوردند؛ اما امســال در کالس من، تنها ســالی بود که همه 
تكالیفشــان را انجام دادند و همه سر کالس 

قصه هایشان را خواندند.
مریم سروش: شاید همان طور که همكارم 
گفتند، نگرانی معلمان از اینكه بچه ها درس ها 
و خوانده هایشان را فراموش کنند، مهم ترین 
علت مخالفت آنان با طرح بوده باشــد. اما به 
نظر این طور نیســت. تجربه امسال من نشان 
داد که این طرح، ضمن اینكه موجب تحریك 
خالقیت بچه ها شد، وقتی بعد از عید شاگردانم 
به کالس برگشتند، احساس کردم ریاضی شان 
هم بهتر شــده است. من امسال از سال گذشــته، که خودم سؤال 

ریاضی هم به بچه ها داده بودم، راضی تر بودم.
شهال رئیسی: طرح نكات مثبت هم داشت. همین که بچه ها کار 
تازه و غیرتكراری انجام می دادند، و تعطیالت را با آســودگی خاطر 
گذراندند، خودش خوب بود. معلم ها هم از کار طراحی سؤال و تدوین 
پیك ها آسوده بودند؛ گرچه بعد از عید، وقت زیادی را برای خواندن 

قصه ها و ثبت آثار بچه ها در سامانه سپری  کردند.

لزوم توجه به تفاوت پایه ها
مژگان الیاس پور: از نظر من مهم ترین 
اشــكال کار، اعالم دیرهنگام طرح بود. 
وقتی طــرح را به ما اعــالم کردند، ما 
ســردرگم بودیم و خودمان نســبت به 
آن توجیه نشده بودیم. مثالً بسیاری از 
همكاران نمی دانستند که هر دانش آموز 
یكی از فعالیت هــا را باید انجام بدهد یا 

هر ســه فعالیت را )و در نهایت در مدرسه، هر سه فعالیت را، برای 
همۀ پایه ها اجرا کردیم.( یا مثالً تفاوت داستان نویسی و داستان گویی 
دقیقاً در چیست؟ مثالً وقتی قصه ای را خودش می نویسد )که از قبل 

شــنیده و در حافظه داشته( با قصه ای که از یك بزرگ تر می شنود 
و آن را می نویســد چه فرقی با هم دارنــد؟ خالصه ابهام زیاد بود و 
منطقه هم نمی توانست به پرسش ها و خواسته های ما جواب بدهد؛ 
خصوصاً دربارة دانش آموزان پایۀ اول که نمی توانستند کتاب بخوانند 

یا آن چنان قادر به نوشتن نیستند، ابهام خیلی زیادی وجود داشت.
ما عالوه بر دانش آموزان، فرصت کردیم خانواده ها را هم جمع و با 
آن ها صحبت کنیم. در آنجا، تقریباً همۀ خانواده ها با طرح مخالفت 
کردند؛ چون اکثر دانش آموزان پایۀ اول قادر به نوشــتن داســتان، 
خواندن یك کتاب یا حتی خالصه کردن آن نیستند. اگر هم قادر به 
این کار باشــند یك کتاب را حداکثر در سه سطر خالصه می کنند. 
بنابراین اغلب کارهایی که به دست ما رسید، کار خود بچه ها و حتی 
به خط خود بچه ها نبود. بیشــتر، مادرها درگیر کار شده بودند که 
البته طبیعی بود و از ابتدا هم گفته بودند که بچه هایشــان قادر به 

این کار نیستند.
چیزی ممكن است برای دانش آموز پایۀ ششم خوب و مفید باشد، 
اما برای پایۀ اول نامناسب و غیرجذاب باشد و بالعكس. بنابراین در 
این طرح و حتی طرح »نویسندة کوچك«، دانش آموزان دو دورة اول 
و دوم باید از هم جدا شــوند. بچه های پنجم و ششم خیلی دوست 
دارند بنویسند؛ اما دانش آموزان پایۀ اول، اگر عالقه هم داشته باشند، 

توانایی اش را ندارند.

جوانه: بچه های ششم شــاید بتوانند هر سه کار را انجام 
دهند، اما بچه های پایــه اول طبعاً انتخاب های محدودتری 
دارند و اگر بخواهند قصه بنویسند به احتمال فراوان باید از 

بزرگ ترها هم کمک بگیرند.
الیاس پور: یكی دیگر از اشــكاالت مهم، منابع مورد استفاده بود. 
اغلب از منابعی استفاده کرده بودند که از نظر ما استاندارد و مناسب 
بچه ها نیست. کتاب هایی مانند آناـ  السا، سفیدبرفی،  سیندرال و مانند 
این را خالصه نویســی کرده بودند که معلوم بود خالصه ها هم کار 
بچه ها نیســت. این قصه ها ـ خصوصاً وقتی به شكل کتاب منتشر 
می شوند ـ معموالً به خاطر حذفیاتی که در آن ها صورت می گیرد، 
 ســر و ته هم ندارند و در خالصه نویسی به یك چیزهای عجیب و 

غریبی تبدیل می شوند.
تهیه سی دی برای قصه گویی هم جزء اعتراضات اولیا بود. می گفتند 
ما در مسافرخانه ها یا هتل ها یا در چادرها، در ایام سفرهای نوروزی، 
به کامپیوتر دسترســی نداریم و خیلی کار برایمان سخت می شود. 

پوراسمعیل: تغییر 
همیشه دشوار است. 

معلمی که بیست سال به 
یک شیوة تدریس عادت 
کرده است، دوست دارد 

به همان شیوة قدیم 
کارش را ادامه بدهد
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قســمت بد ماجرا این بود که معلم می بایست همۀ سی دی هایی را 
که بچه ها در آن قصه تعریف کرده بودند می دید و چند تا را از بین 
آن ها انتخاب می کرد. خود من که پنجاه تا شاگرد )در دو تا کالس( 
داشتم، مجبور شدم 5۰ تا سی دی ببینم و واقعاً زمان بسیار زیادی 

از من گرفت. 
اتفــاق بدتری کــه افتاده بود، ایــن بود که اغلــب بچه ها در آن 
ســی دی های تصویری، بهترین لباس خودشــان را پوشیده بودند، 
اتاقشان را خیلی زیبا تزیین کرده بودند و بهترین عروسك هایشان را 
دورشان چیده بودند. من ابتدا می خواستم این سی دی ها را در کالس 
برای بچه های دیگر هم پخش کنم. اما با پخش چند تا متوجه شدم 
که کار خوبی نیست و ممكن است زرق و برق های زندگی برخی از 

بچه ها، روی بقیه اثر خوبی نداشته باشد.

با هم فکری به پیشنهادهای بهتر می رسیدیم
جوانه: اینکه بچه ها قصه های منتخب دوستانشان را بشنوند 
فکر خوبی است، اما برای جلوگیری از آسیب های احتمالی 
که گفتید، شــاید بتوان از بچه ها خواست در داخل کالس 
قصه هایشان را تعریف کنند. حتی می توان همان ها را ضبط 

کرد و به منطقه فرستاد.
الیاس پور: البته چیزهای جالب و خوبی هم بینشان بود. مثالً در 
یكی، دانش آموزی نشسته بود و قصه ای را برای خواهر کوچك ترش 
تعریف می کرد و مادر در گوشه ای از خانه، در حالتی کامالً طبیعی و 

عادی آن را ضبط کرده بود.
اما مهم ترین نكته ای که اغلب همــكاران را آزرده بود این بود که 
این کار بدون نظرخواهی از آن ها انجام شــد. شــاید اگر در دی ماه 
مثالً از همكاران می پرســیدند که چه چیــزی را جایگزین پیك ها 
کنیم، پیشنهادهای بهتری می دادند. شاید می توانستند پیشنهادهایی 
بدهند که الزم نشــود اولیا درگیر آن شوند و مجبور شوند کارهای 
بچه هایشان را انجام دهند. مثالً من چندتا بازی به بچه ها گفتم که 
آن ها را انجام بدهند. یكی گفتن کلمه  هایی اســت که حرف اولش، 
حرف آخر کلمۀ قبلی است. یكی اســم ـ فامیل بازی است که این 
بازی ها برای بچه های پایۀ اول خیلی مناسب است. یا بازی جادة اعداد 
که بچه ها خیلی دوست دارند و وقتی این بازی ها را انجام می دهند، 
ضمن آن که لذت می برند، می توانید تأثیر مثبت بازی را در یادگیری 
بچه ها ببینید. اگر بخواهــم خالصه کنم، هدف طرح خوب بود، اما 

اجرای آن اشكاالت زیادی داشت.
سروش: به نظر من هم می شــود جذابیت هایــی را به این طرح 
اضافه کرد. مثالً بچه ها می توانند دربارة ضرب المثل ها پژوهش کنند؛ 
چون در پایۀ ســوم ضرب المثل ها را می خوانند. یا دربارة پیام های 
قرآنی کتابشان تصویر تهیه کنند و توضیحاتی بدهند. یا بازی های 
اسم ـ فامیل که گفتند. ضمناً همكاران می توانند به خاطره نویسی، 
سفرنامه نویســی، مصاحبه و گزارش و مانند این ها، که در طرح هم 
آمده بود، توجه بیشتری نشان دهند. اما نكته ای که همكارمان دربارة 
جدا کردن پایه ها گفتند خیلی الزم اســت. حتی بچه های یك پایه 
ممكن اســت با پایۀ باالترشان خیلی فرق داشته باشند. من یك بار 
رفتم کالس چهارم درس دادم؛ احساس کردم که خیلی با بچه های 

سوم فرق دارند. انگار خیلی بزرگ ترند.

جوانه: خب این فعالیت هایی را که می فرمایید در طول سال 
هم می شود انجام داد.

رسولی: شرایط عید نوروز و تعطیالت آن خیلی خاص است. بعد 
از عید بچه ها وقتی به مدرســه برمی گردند، خیلی متفاوت  شده اند. 
چون از فضای درس فاصله می گیرند. خود من برخی فعالیت ها را در 
برنامۀ بچه ها قرار می دادم که قالب درسی هم نداشت؛ مانند گزارش 

تصویری از سفرة هفت سین یا گزارش تصویری از سفر. 
همۀ این فعالیت هایی که در طرح دنبال می شــود فقط در حوزة 
ادبیات فارســی است، اما می شود سؤال های علوم و ریاضی را هم به 
شكل سبك تر و جذاب تری به این مجموعه افزود. به طور خالصه اگر 
بخواهم عرض کنم، طرح از نظر فرهنگ سازی خیلی خوب است؛ اما 

بار علمی و پژوهشی را به صفر رسانده بود.

نقش مهم و کلیدی ادبیات
جوانه: به نظر طراحان این طرح، ادبیات نســبت به بقیه 

پایه ای تر و مهم تر است.
رسولی: من خودم هم این اعتقاد را دارم. اتفاقاً موضوع پایان نامۀ 
کارشناسی ارشد خود من رابطۀ خواندن و پیشرفت تحصیلی است. 

منظور من این است که به طور متوازن به همه 
بپردازیم و حتی فارســی قدری هم پررنگ تر 
باشــد؛ اما نه به این قیمت کــه با بقیۀ دروس 

خداحافظی کنیم.
الیاس پور: توجــه به آزمون های تحصیلی 
مختلف، باعث شــده در این ســال ها توجه 
به ادبیات فارســی به کل کنار گذاشته شود. 
نامه  یــك  نمی توانند  مــا  دانش آموزهــای 
بنویســند. آن ها 1۲ ســال ادبیات فارســی 
می خوانند اما نمی دانند مقدمه و نتیجه گیری 
چیســت. ما از کتــاب و کتاب خوانی خیلی 

فاصله گرفته ایم. شــاید این طرح انگیزه ای به بچه ها بدهد که دو 
تا کتاب بخوانند. من گفتم بچه های پایۀ اول با بقیه فرق دارند؛ 
با این حال حتی در این پایه هم فراموشــی کامل درس ها اتفاق 
نمی افتــد. گویا بچه ها چند روزی به خواب می روند که با قدری 
یادآوری و مرور، دوباره به کالس برمی گردند. شــاید این حرکت 
بهانه ای باشد که ما از این به بعد کتاب بدهیم به بچه ها بخوانند 
و بیایند سر کالس خالصۀ آن را بگویند. در واقع یك جور آشتی 

با کتاب که البته می تواند با اشكاالت کمتری انجام شود.

جوانه: برخی بر این باورند که کتاب خوانی نه تنها بر روی سواد 
خواندن بچه ها اثر مستقیم دارد، که در یادگیری درس هایی 
مانند ریاضی و علوم هم مؤثر است. یعنی خواندن کتاب های 
داستانی با تأثیر مثبتی که در گسترش ظرفیت ذهن و دایرة 
واژگان به جا می گذارد، موجب بهتر شدن وضعیت تحصیلی 

دانش آموز می شود. شما این طور تصور نمی کنید؟
رسولی: این یك امر بدیهی است. من خودم سال ها ریاضی درس 
می دادم و می دیدم که بچه ها بلد نیســتند صورت مسئله را درست 
بخوانند و طبعاً نمی توانستند مسئله را هم حل کنند. من ایمان دارم 

سروش: به نظر من 
فرصت خوبی بود 
که بچه ها هم قدری 
استراحت کردند، هم 
خوب دیدند و خوب 
شنیدند و دقت کردند 
و هم از فعالیتشان لذت 
بردند
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که اصل خواندن است؛ حرف من این است که صفر و یك نباشد. حاال 
که می خواهیم به ادبیات توجه ویژه نشان بدهیم، این طور نباشد که 
بقیه را فراموش کنیم. بچه ها نباید حس کنند یك درس مهم است و 
بقیه مهم نیستند. می شود به بقیۀ درس ها هم پرداخت؛ اما با رویكرد 
ادبی تر و کاربردی تر؛ در یك قالب فعالیتی و مهارتی. مخصوصاً این 

15 روز خیلی مهم است.
سروش: به نظر من هم اگر یادگیری به معنای واقعی محقق شده 
باشد، نباید این 15 روز تعطیالت تأثیر زیادی در کار بگذارد. شاید با 

چهار پنج روز دوره کردن، به آنجایی که بودیم، برسیم.

نبود منابع مناسب برای اجرای طرح
پوراسمعیل: من اشاره کردم که یكی از اصلی ترین مشكالت این 
طرح، منابع نامناسب بود. با توجه به دیر اعالم شدن طرح، معلمان 
وقت کافی برای معرفی کتاب های خوب نداشــتند. کتاب هایی که 
بچه ها برای خالصه کردن انتخاب کرده بودند، مناسب سن بچه ها 
یا فرهنگ خودمان نبود یا به لحاظ ادبی ارزش زیادی نداشــت. اگر 
ما منابع را معرفی کنیم بهتر اســت. منابع را 
معرفی کنیم و اگر نخواســتند، بیرون از این 
دایره انتخــاب کنند. کتاب هایــی مثل باب 
اسفنجی یا حتی آثاری ضعیف تر از آن که هیچ 
چیزی به بچه ها یاد نمی دهند خیلی مناسب 
نیستند. می شود به بچه ها بگوییم از کتاب هایی 
که در انتهای کتاب های درســی معرفی شده 

است انتخاب کنند. 
همین فهرستگان که شما منتشر کردید و به 
مدرسه ما نیامده خودش منابع خوبی معرفی 

کرده است.
رئیسی: همكاران به نكات خوب و درستی اشاره کردند. از نظر من 
مهم ترین مشكل این بود که همكاران را نسبت به هدف طرح خوب 
توجیه نكرده بودند. اگر معلم و مدیر ما از هدف طرح آگاه نباشــد، 
ممكن است آن را صحیح انجام ندهد. من چون نسبت به اثر و نقش 
کتاب و مطالعه توجه دارم، با بچه ها و پدر و مادر ها صحبت کردم و 
گفتم که هدف این برنامه افزایش سطح سواد خواندن بچه هاست و 
هر روز، حتی شــده یك ربع، برای مطالعۀ بچه هایتان وقت بگذارید 
که با صدای بلند کتاب بخوانند و شــما گوش دهید و اگر اشكالی 
داشــتند برطرف کنید. خالصــه، کاری کنید که بچه ها به مطالعه 
عالقه مند شوند. با آنكه زمان کمی در اختیار داشتیم. الحمدهلل کار 
به خوبی انجام شد. البته چند تا بازی هم به خانواده ها پیشنهاد دادم 
که در سفر، مهمانی و دید و بازدیدها انجام بدهند تا تمرکز دیداری 

و شنیداری بچه ها قدری تقویت شود.

مشکالت اجرایی آزاردهنده اند
رسولی: یكی دیگر از مشكالت، کار با سامانه، ورود به آن با توجه 
به ترافیك خیلی باال، و وارد کردن اطالعات ریز بود که خودش زمان 

بسیار زیادی الزم داشت.
پوراسمعیل: و البتــه توجه داشــته باشید که این تنها کار ما 
نبود. ما طرح های متعدد دیگری مانند نویسندة کوچك یا شهاب 

را هم داریم!

جوانه: شاید با توجه به حجم باالی کار، بد نباشد در سال های 
آینده، والدین خودشان وارد سامانه شوند و آثار بچه ها را ثبت 

کنند و معلم فقط یک گزارش کوتاه بدهد.
پوراسمعیل: بله خوب اســت، مانند ثبت نــام برای خرید کتاب 

درسی. 
الیاس پور: با توجه به برداشــت های متفــاوت همكاران از طرح، 
ضرورت دارد قبل از اجرای هر طرحی، چند نفر از معلمان هر منطقه 
را خوب توجیه کنیم تا اگر برای همكاران سؤالی پیش آمد، جواب 

بدهند.

مجالت رشد منبع مناسب برای مطالعه
عالقه مند کردن بچه ها به کتاب و مطالعه، نیازمند تشویق از همان 
پایه های اول و دوم ابتدایی اســت. باید به شكل های مختلف آن ها 
را تشــویق کرد. در برخی از مدارس که کتاب خانۀ مناسبی ندارند، 
می شود از مجالت رشد کمك گرفت. به نظر من مجالت رشد، یك 
مجموعه بسیار پر و پیمان است که مشخص است انرژی زیادی برای 
تهیۀ آن صرف می شود و می توان از آن برای تشویق بچه ها به مطالعه 
کمك گرفت. خود من از آن خیلی استفاده می کنم. اولین استفادة ما 
از مجله رشد کودک این است که بچه ها حرف ها و کلمه های تازه ای 
را که می خوانند در آن پیدا می کنند. ما قصه ها و شعرها را می خوانیم؛ 
بازی هــا را انجام می دهیم؛ تصاویر قصه هــا را می بریم و آن ها را به 
شكل تازه ای ترکیب می کنیم و قصۀ جدیدی می سازیم. خالصه انواع 
اســتفاده ها را از آن در مدرسه می کنیم و شاید از اینكه ببرند خانه، 
بهتر باشد. )حاال اگر جایی باشد که تجربه هایمان را هم منتقل کنیم 
خیلی خوب می شود.( در هر حال این مجالت، زمینۀ خوبی را برای 

مطالعه فراهم می آورند.
رئیسی: پیشنهاد خوبی است. پسر من به خواندن مجالت رشد 
خیلی عالقه داشت. متأسفانه االن مدرسۀ پسرم مجله رشد نمی آورد. 
اما او آن قدر این مجله ها را دوســت داشــت که هنــوز هم آن ها را 
در کتاب خانه اش نگه داشــته و هر از گاهــی آن ها را ورق می زند و 
می خواند. او هر از گاهی کتاب های خوانده شــده اش را با کتاب های 
جدیــد جایگزین می کند، امــا این مجله ها را هنــوز از کتاب خانه 

برنداشته است. 
سروش: شاگردان من هم خیلی مجله را دوست دارند. همین چند 
روز پیــش که مجله آمده بود آن را با اشــتیاق می خواندند و دربارة 
محتوایش با هم حرف می زدند. مثالً من می شنیدم که داشتند دربارة 
تفاوت پلنگ  ها و یوزپلنگ ها صحبت می کردند که آن ها را در مجله 
خوانده بودند. گاهی خالصۀ داستان هایش را تعریف می کنند و گاهی 

می گویم جمالت خاصی را از آن پیدا کنند.
رئیسی: من به عنوان سخن آخر می خواهم خواهش کنم به معلم ها 
اعتماد کنند و اجازه بدهند معلم ها براســاس تشخیص خودشان، 
تغییراتی در این طرح  یا طرح های دیگر بدهند. ما االن در مدرســه 
باید 16 تا طرح را اجرا کنیم. یعنی من معلم که 38 تا شاگرد دارم، 
هم باید به آموزش آن ها برســم، هم برای هر کدام از این 16 طرح 

گزارش بدهم و مستندسازی کنم. 

الیاس پور:  ما خیلی از 
کتاب و کتاب خوانی 

فاصله گرفته ایم.  شاید 
این طرح انگیزه ای به 
بچه ها بدهد که دو تا 

کتاب بخوانند و بیایند 
سر کالس خالصۀ آن را 

بگویند
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