پاسارگاد :با رسیدن فصل ثبتنام مدارس برای سال تحصیلی آینده ،مطابق
معمول مدیران ارشد آموزش و پرورش کشورازممنوع بودن گرفتن وجه توسط مدارس
خصوصی سخن میگویند .با این وجود در تمام این سالها والدین زیادی از ستانده
شدن پول با مبالغ مختلف در برخی مدارس دولتی به رسانهها خبر دادهاند .این پولها
هرچند تحت عنوان کمک اختیاری اخذ میشوند اما عمال به منبع درآمدی مدارس تبدیل
شدهاند تا کمبود بودجههای دولتی پوشش داده شود .درحقیقت ،رازعدم برخورد سفت
و سخت با چنین مدارسی نیزهمین است؛ چراغ سبزی برای اخذ وجوه اجباری به شکل
اختیاری جهت پوشش ناکارآمدی دولت و وزارت آموزش و پرورش.
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کمک اجباری به
شکل اختیاری در
مدرسه!

چگونه به افراد سوگوارکمککنیم؟

مژده فقط دو سال با همسرش زندگی کرد و او
را در حادثه تصادف از دست داد« :توی پرسه یکی از
پیرزنهای فامیل که ازقومهای شوهرم بود ،نشست
روبهروم و گفت مادر گریه نکن .حیف از اون جوون
که رفت زیر صد من خاک .تو که تا چند ماه دیگه
دوباره عروس میشی .سال دیگه همین موقع این
بدبخت خدازده را هم یادت نمیاد ».این حرف با
گذشت چند سال از فوت همسر مژده هنوز کامش
را تلخ میکند« :من و همسرم عاشق هم بودیم .هنوز
بعد از چند سال از فوتش ،با مرگش کنار نیامدم و
سوگوارش هستم .هنوزحتی نمیتونم به مرد دیگهای
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پيامك300099004806  :

گفتوگو با معلم نمونه شهرستان

دلم برای شیطنتهای شاگردانم تنگ شده است

یادداشت

 نجمه محمودآبادی
فاطمه نشسته سر خاک دختر جوانمرگش که
در  22سالگی به رحمت خدا رفته است .چشمش
به دنبال نوهاش است که تازه راه افتاده و تلوتلو
میخورد« :کاشکی اصال مردم با آدم همدردی
نمیکردن .بعضی وقتها ساکت بودن بهتر ازحرف
زدنه .مردم فکر میکنن به کسی که سوگواره باید
یه حرفی بزنن .نه به خدا این جوری نیست .ساکت
توپرت زدنه .من روز تشییع
بودن بهتره از حرف چر 
جنازهی دخترم رو یادم نمیره .یکی از قوم و خویشا
اومد کنارم نشست و توی گوشم گفت آدم هر چی
جوونتر از این دنیا بره بهتره ،بار گناهاش کمتره،
جاش توی بهشته .میدونین من چه حالی شدم .دلم
میخواستم جیغ بزنم .دلم میخواست آه بکشم و
با آهم همه را بسوزونم .دلم میخواست بهش بگم
خوبه بچههای خودت هم جوونمرگ بشن تا بار
گناهانشون کمترباشه .دیدم ازنفهمی ،از کمعقلی
این حرف را زد».
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گفتوگو 7

فکر کنم .چطور بعضی از مردم هرچی به دهنشون
میاد به آدم میگن؟ فکرنمیکنن با حرفاشون جگر
یه آدمو پاره پاره میکنن؟»
پریسا بعد از هفت سال که از فوت پدرش
میگذرد ،هنوزدلش برایش تنگ میشود و نتوانسته
با غم از دست دادن پدرش کنار بیاید« :من تازه 25
روز بود که زایمان کرده بودم که خبر فوت پدرم را
شنیدم .خیلی وحشتناک بود .جاریم هم یه بچهی 8
ماهه داشت .بچهی مرا ازم گرفت و چهل روز ازش
نگهداری کرد .به بچهی من شیر داد و تر و خشکش
کرد .عین بچهی خودش ازش مراقبت میکرد .بعد از
 7سال هرروزدعای خیرش میکنم».
فرهاد هم پدرش را از دست داده است« :خیلی
مهم است وقتی عزیزی را ازدست میدهی چه کسی
کنارت باشد؟ وجود فردی که تو را درک کند ،حرف
مزخرف نزند ،برای دلداری کارهای مسخره نکند،
نعمت بزرگی است .گاهی الزم نیست به کسی تسلی
بدهیم .همین که کنارش باشیم ،درکش کنیم ،با او
همدردی کنیم ،غمش را کوچک نشماریم
بزرگترین محبت به فرد داغدیده است.
پسرخالهام برای من درروزهای سخت فوت
پدرم چنین فردی بود .من واقعا هنوزبعد از
این همه سال ممنونش هستم».
کمک کردن به افراد سوگوار کار بسیار
سختی است .فرد داغدار احساسات شدید
و دردناکی مثل افسردگی و عصبانیت و...
را تحمل میکند .باید بدانید حاال بیش از
هر زمان دیگر فرد داغدیده به کمک شما
احتیاج دارد .مهمترین کاری که باید انجام دهید این
است :کنار او باشید .پشتیبانی و حضورشما میتواند
به فرد داغدار کمک کند تا با غم خود کنار بیاید و
تحمل درد برای او آسانترشود.
گفتوگو با افراد داغدار چند نکته را در کمک به
آنها مشخص میکند -1 :به او گوش دهید .اجازه
دهید در مورد چگونگی فوت عزیزش صحبت کند.
 -2احساسات او را بپذیرید و درک کنید -3 .از
گفتن بعضی از حرفها اجتناب کنید -4 .حمایت
و پشتیبانی خود را ادامه دهید و یک باره او را تنها
نگذارید.

 نجمه محمودآبادی
مریم نویدی ،کارشناسارشد
پژوهش هنر و معاون پرورشی
دبیرستان دوره اول فرزانگان با 22
سال سابقه خدمت امسال به عنوان
معلم نمونه شهرستان سیرجان
انتخابشد.
 چه شد که به عنوان معلم
نمونهانتخابشدید؟
عشق ورزیدن به شغل معلمی،
چاپ کتاب تبلورفرهنگ و هنر ،چاپ
 4مقاله علمی و پژوهشی ،داشتن
مدرک بین المللی  icdlو یادگیری
نرمافزارهای کاربردی ،مربی و داور
مهارت مخابره و جهتیابی سازمان
دانشآموزی استان و شهرستان،
همکاری مستمربا کارشناس فرهنگی
و هنری و سازمان دانشآموزی و
ستاد اقامه نمازشهرستان ،ترغیب و
تشویق دانشآموزان برای شرکت در
مسابقات قرآن و عترت ،فرهنگی و
هنری ،پرسش مهر ،کسب رتبههای
عکس:امین ارجمند | پاسارگاد
متعدد توسط دانشآموزان در این
مسابقات ،داور مسابقات فرهنگی و هنری ،الگوی شاگردانشان میشوند تا جایی که
تهیه و تدوین سرود مجازی عشق ایران با شاگرد دلش میخواهد وقتی بزرگ شد
همکاری دانشآموزان مدرسه ،ارتباط موثر معلمشود؟
با دانشآموزان و اولیا و همکاران مدرسه در
بدون شک پس از پدر و مادر و محیط
این انتخاب موثربودند.
گرم خانواده باید مهمترین عامل الگوپذیری
 شما معلم محبوبی هستید؟ این دانشآموز را در مدرسه و شخصیت معلم
بجوییم .مربی واقعی کسی است که بتواند
محبوبیتچطوربدست آمده؟
محبوبیت یک معلم نزد دانشآموزان راهی به سوی دلها بگشاید و علم را به
اولین شرط تاثیرگذاری او بر آنان است .ایمان و عقل را به دل پیوند زند یعنی معلم و
وجود عالقه و محبت میان معلم و شاگرد مربی بتواند اعتقاد و عالقه درونی دانشآموز
تا حد زیادی به میزان رعایت عدل و انصاف را بهوجود آورد و رابطه روحی و معنوی با
ازطرف معلم بستگی دارد .این سوال را باید آنها برقرار کند؛ و این رابطه با شناخت هر
دانشآموزان پاسخ بدهند ولی من در طول چه بیشتر خود و خدای خود و صبور بودن
دوران کاری همیشه سعی کردهام رابطه و رعایت اعتدال در رفتار و دوست داشتن
صمیمانهای با دانشآموزان داشته باشم ،دانش آموزان ایجاد خواهد شد.
 معلمها چقدر میتوانند زندگی
رازدارو محرم اسرارآنان باشم ،به تواناییهای
فردی هر کدام از آنها توجه کنم و بیش از شاگردانشانراتغییردهند؟
مدرس بودن مربی دلسوزی باشم.
به نظر من با عشق و عالقه معلمی
 چرا بعضی از معلمها تبدیل به میتوان مسیر زندگی دانشآموزان را تغییر

داد .نگاه مثبت معلم نسبت به دانشآموز
میتواند بسیاری از مشکالت دانشآموز را
حل و افکار آنان را هدایت کند.
 این یک سال اخیرچطورگذشت؟
بسیار سخت برای من و همه همکارانم.
مدرسه با وجود دانشآموز زیباست .نبود
صدای پرشورو نشاط بچهها محیط مدرسه
را بسیار سرد و دلگیر کرده بود .تدریس در
فضای مجازی و افزایش ساعت کار معلم
روزانه از  6ساعت به  24ساعت از دیگر
سختیهای این دوران بود ،ولی این معلم
است که با عشق به کار خود باز هم با صبر
و حوصله تدریس میکند .امیدوارم در
سال تحصیلی جدید شاهد ریشه کنی این
ویروس و حضور دانشآموزان در مدرسه
باشیم .
 آموزش مجازی چه مشکالتی برای
شما ایجاد کرد؟
نداشتن ارتباطچهرهبهچهرهبادانشآموز

و کاهش رابطه صمیمانه و کاهش یادگیری
دانش آموزان ،عدم امکان فعالیتها و
مسابقات گروهی ،سرعت پایین اینترنت،
نبود ارتباط تعاملی بین دانشآموز و
معلم ،عدم استفاده از ظرفیت و توانمندی
دانشآموزان در مسابقات به دلیل در
دسترس نبودن و عدم شناخت دانشآموزان
پایه هفتم ،ارزشیابی نامطللوب در فضای
مجازی ازمشکالت امسال بود.
 ازتدریس مجازی راضی بودید؟ فکر
میکنید چند درصد دانشآموزان درسها
را متوجه شدند و یاد گرفتند؟
پر واضح است که هیچ شیوه تدریسی
نمیتواند جایگزین تدریس حضوری و به
عبارتی چهره به چهره معلم و دانشآموز
شود .چرا که ما معتقدیم نگاه معلم ،چهره
معلم ،نحوه حرف زدن معلم در آموزش و
تربیت بهتر بسیار تاثیرگذار است .کاهش
انگیزهتحصیلیوتنبلیوخستگیدانشآموز

ازدیگرمعایب تدریس مجازی است.
اما این را هم نباید انکار کرد که اگر
فضای مجازی نبود باید همه مدارس
و دانشگاهها تعطیل میشد و عمال
تحصیل علم نه در ایران بلکه در
کل دنیا به دلیل شیوع این ویروس
تعطیل میشد .اما میزان یادگیری
و استفاده دانشآموزان در فضای
مجازی باید مورد بررسی قرار گیرد.
طبق نظرسنجی باشگاه خبرنگاران
جوان  60درصد دانشآموزان ایران
از شیوه تدریس کنونی اعالم رضایت
کردند .ایجاد بستر اینترنتی موجود
در کشور ،نرمافزارهای آموزشی و
همچنین آشنایی همکاران بنده در
آموزش و پرورش نسبت به شرایط
ایجاد شده ازعوامل دخیل موفقیت
این شیوه آموزشی بوده است .به
نظر من دنیای آموزشی قبل از کرونا
با دنیای آموزشی بعد از کرونا بسیار
متفاوت خواهد بود و نحوه آموزش
غیرحضوری و مجازی چه بخواهیم و
چه نخواهیم جز الینفک آموزش ما
خواهد شد.
 چه توصیهای برای والدین در
تابستان دارید؟ تمرکز روی سال گذشته
یا سال آینده؟
توصیه میکنم که بخش عمده
تعطیالتتابستانیبچههاهمچونسالهای
قبل به تفریح اختصاص داشته باشد؛ چرا که
در این فضای کنونی دانشآموز هم نیاز به
استراحت دارد .اما من فکر میکنم مرور
کوتاه مطالب تدریس شده سال قبل کمک
بهتری به روند آموزشی بچهها داشته باشد تا
یادگیری مطالب جدید سال آینده .
 امسال شاگردانتان جدید بودند.
ندیدن چهره ایشان به دلیل مجازی بودن
تدریس چه حسی درشما به وجود آورد؟
حس دلتنگی .دلتنگ شورو اشتیاقشان،
دلتنگ نگاه مهربانشان و حتی دلتنگ
شیطنتهاشان .صدای بچهها در مدرسه
صدای زندگی است.

دعوت به همکاری

شـرکت کاراوران صنعـت خاورمیانـه در معـدن  4گلگهـر سـیرجان تعـداد محـدودی راننـده
پایـه یـک بومـی شهرسـتان سـیرجان جهـت شـغل اپراتـور دامپتـراک بـا حداکثـر سـن  30سـال
از طریـق مصاحبـه ،معاینـات طـب صنعتی( جهت سـنجش سلامت ،توانایـی جسـمی و ویژگیهای
روانشـناختی) و کسـب امتیـاز حـد نصـاب الزم و بـه صـورت قـرارداد موقـت طبق قوانیـن کار و
تأمیـن اجتماعـی دعـوت بـه همـکاری مینماید .آمـوزش اپراتوری دامپتـراک در محل معـدن و به
عهـده ایـن شـرکت میباشـد.
متقاضیـان بـا همـراه داشـتن سـوابق کار خـود به انضمام مـدارک زیر بـه آدرس کرمـان ،خیابان
هـزار و یکشـب ،کوچـه  ،22پلاک  5مراجعه نمایند.
مدارک مورد نیاز:
 تصویر آخرین مدرک تحصیلی (حداقل مدرک تحصیلی دیپلم وزارت آموزش و پرورش) تصویر کارت ملی تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت تصویر گواهینامه پایه یک سابقه بیمه تأمین اجتماعی که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد. دریافت مدارک و انجام مصاحبه با متقاضیان هیچگونه تعهدی برای شرکت ایجاد نخواهد کرد.زمان مصاحبه بر اساس اولویت از طریق تماس تلفنی اطالع داده میشود.

دعوت به همکاری
شـرکت کاراوران صنعـت خاورمیانه جهـت تکمیـل ماشـینآالت مـورد نیاز
خـود در معـدن  4گلگهـر سـیرجان به سـه دسـتگاه خـودرو ریچ بـا راننده
نیـاز دارد .از کلیـه افـرادی کـه مایـل به همکاری میباشـند دعـوت بهعمل
میآیـد.
شرایط:
خودروی دوکابین شاسی بلند کمکدار مدل  97و باالتر
متقاضیـان بـا همـراه داشـتن سـوابق کار خـود بـه انضمـام مـدارک زیـر به
آدرس کرمـان ،خیابـان هـزار و یکشـب ،کوچه  ،22پلاک  5مراجعه نمایند.
مدارک مورد نیاز:
 اسناد خودرو و بیمه شخص ثالث تصویر کارت ملی و شناسنامه -تصویر گواهینامه پایه دو

