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فرانك محمدي -عادل ظفرينژاد

كالس چند پايه
برنامهريزى پُرمايه

نكاتى براى برنامهريزى هفتگى در كالسهاى چندپايه

يكي از مهمترين مهارتهاي آموزگار چند پايه ،مهارت برنامهريزي است .منظور
از برنامهريزي همان برنامهي هفتگي است كه با كالسهاي تكپايه فرق دارد.
در تهيهي برنامهي هفتگي كالسهاي چندپايه ،توجه به چند زمينه الزم است:

 .1فضاي فيزيكي
فضاي كالس درس تأثير بسزايي در تهيهي
برنامهي هفتگي كالسهاي چندپايه دارد.
معلم بايد متناسب با فضاي كم يا زياد كالس
درس ،روش تدريــس خود را انتخاب كند.
در فضاهاي بزرگتــر ميتوان فعاليتهاي
بيشتري انجام داد .مث ً
ال تحرك دانشآموزان
بيشتر ميشــود و در ســاعاتي كه بايد به
انجام آزمايــش پرداخت يــا دانشآموزان
را گروهبنــدي كــرد ،بــازده و يادگيــري
دانشآمــوزان افزايش مييابد .وجود فضاي
ســبز در محيط آموزشگاه نيز در پيشرفت
تحصيلي دانشآموزان (به ويژه درس علوم)
تأثير زيادي دارد.
 .2امكانات و تجهيزات آموزشي
وسايلي فيزيكي هستند كه توسط آنها پيام
آموزشي منتقل ميشود .براساس اين تعريف،
يك متن سادهي چاپ شده تا پيچيدهترين
دستگاهها ،همه رسانه محسوب ميشوند .در
كالس چند پايهي شما چه امكاناتي وجود

دارد؟ از امكانات موجود بهترين استفاده را
ببريد.
 .3تعداد دانشآموزان
هر چه تعداد دانشآموزان بيشــتر باشــد،
راحتتر ميتوانيم آنها را گروهبندي كنيم.
تعداد بيشــتر دانشآموزان در درس ورزش
مؤثر است و فعاليتهاي متنوع و بيشتري
را ميطلبد.
 .4ارتباط عمودي و افقي درسها
با توجه به ارتباط عمــودي ميتوانيم مث ً
ال
درس رياضي ســه پايهي نزديك به هم را
در يك ساعت تدريس كنيم .براي اين كار
ميتوانيم با روش تلفيقي ،مطالب را طوري
بيان كنيم كه به هر سه پايه تدريس شود.
ارتباط افقي هر پايه ميتواند پيشزمينهاي
باشد براي پايههاي باالتر.
 .5موقعيت جغرافيايي
در مناطق سردسير ،به دليل سرما و يخبندان

زياد فصل زمستان ،در پايان سال ،كالسها
ديرتر از مناطق گرمسير تعطيل ميشوند.
اردوها و امتحانــات و فعاليتهاي خارج از
كالس و جشــنها بايد متناسب با وضعيت
آب و هوا تنظيم شــوند .در تأثير موقعيت
جغرافيايي بر يادگيــري مث ً
ال دانشآموزان
مناطق شمال كشــور مطالب مربوط به آن
منطقه و آب و هوا را راحتتر ياد ميگيرند،
زيــرا در آن شــرايط آب و هوايــي زندگي
ميكنند .اما اگــر بخواهيم مطالب مربوط
به شمال كشــور را به دانشآموزاني كه در
جنوب كشور زندگي ميكنند تدريس كنيم
زمان بيشتري الزم است.
 .6محتواي كتاب درسي
معلم كالس چند پايه در هر جلسه دو تا پنج
پايه را آموزش ميدهد و همزمان به كارهاي
اداري ،آموزشــي و پرورشــي نيز رسيدگي
ميكند .هــر كالس تكپايه  25ســاعت
تدريــس هفتگــي دارد و كالس چندپايه
(متشكل از دو تا پنج يا شش پايه) نيز همين
تعداد ســاعت هفتگي را براي هر پايه دارد.
تراكم درسها و پايهها موجب تنوع در نوع
فعاليتهاي ياددهي -يادگيري ميشود .زيرا
سطح تنوع در كالسهاي چندپايه مشكلي
بزرگ در راه رسيدن به يادگيري ديده شده
است.
 .7تفاوتهاي فردي
وقتي دانشآمــوزي را از لحاظ ويژگيهايي
مثل قد ،وزن ،نمرهي درسي ،دامنهي توجه
با ميزان مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي با
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ديگران مقايسه ميكنيم ،موضوع تفاوتهاي
بيــن فردي مــورد نظر ماســت .توجه به
تفاوتهــاي بيــن فــردي ،بهخصوص در
سالهاي اول دبستان ،اهميت فوقالعادهاي
دارد .معلم بايد امكانات موجود را براي بهبود
كيفيت آموزش و يادگيري به كار گيرد و با
به كارگيري دانشآموزان فعال و توانمند به
عنوان معلم يار يا جانشين ،هم حس وحدت
و مسئوليتپذيري را در دانشآموزان ايجاد
و تقويت كند و هم كارهاي آموزشي خود را
راحتتر پيش ببرد.
ساعت اول هر روز چه درسي قرار
گيرد؟ چرا؟
در جلسهي همانديشي با معلمان با تجربهي
كالسهاي چندپايه ،بيشــتر آنها ترجيح
ميدادند كــه ســاعت اول روز ،درسهاي
رياضــي ،علــوم و بخوانيم و بنويســيم در
برنامــهيهفتگي قرار گيــرد .با وجود اين
بهتر است ســاعت اوليهي پايهي مختلف
درسهاي متفاوتي قرار داده شود.
انواع برنامههاي هفتگي در
كالسهايچندپايه
تعداد ســاعاتي كه براي هــر درس در نظر
گرفته ميشود ،با توجه به مصوبهي شوراي
شوپرورش در نظر گرفته شــده
عالي آموز 
است.
با توجه به توصيفي شدن آموزش ،ميتوان
بيشتر به جنبهي تفكر خالق و ريسكپذيري
برنامههــا فكر كرد و با توجــه به وضعيت
كالســي و نوع پايهها ،برنامههاي متنوع و

جذابي را براي يك هفته تدارك ديد.
با توجه به تعداد پايههاي هر كالس ،ميتوان
معلممحور يــا دانشآموزمحور برنامهريزي
كــرد .البته بهتر اســت به تدريــج ميزان
برنامههــاي دانشآموزمحور افزايش يابد تا
دانشآموز محور و مركز يادگيري باشــد و
معلم ناظر و راهنما.
دانشآموزان بايد اين قانون را ياد بگيرند كه:
«اول از دوستت بپرس ،بعد از معلم».
وجود برنامههاي مشــاركتي نيــز در اين
كالسها مهم است تا تعدادي از دانشآموزان
به عنوان معلم يار ،معلم را در تدريس و تداوم
و پيگيري آن ياري دهند.
برنامه تربيتبدني هر پايه را چگونه
در برنامه قرار ميدهيم؟
تربيتبدني و ورزش از اموري است كه گاهي
در مدارس چندان مورد توجه قرار نميگيرد.
برنامــهي تربيتبدنــي نيز بايد توســط
كارشناس آشنا به امور و عالقهها و استعدادها
و تواناييهاي بچهها تنظيم شــود .ساعت
تربيت بدني بايد بين هفته پخش شود و مث ً
ال
در يك روز انجام نگيرد تا در حين آموزش
مواد سنگين مثل رياضي ،تنوع حاصل شود
و مغز بچهها استراحتي داشته باشد تا براي
يادگيريهــاي بعدي آماده شــود .ورزش
بايد مورد توجه قرار گيــرد و از برنامههاي
ورزشي ،به بهان هيآموزش مواد درسي ،نبايد
صرفنظر كرد .اســتفاده از ساعات ورزشي
براي آموزش مواد درسي عقبافتاده ،به نظر
مفيد نميآيد ،چون بچهها خودشان را براي
تفريح و ورزش آماده كردهاند و تمركز الزم را
نخواهند داشت.
ســعي كنيم در كنار درسهاي مشكل در
يك روز ،ساعتي را به ورزش اختصاص دهيم
تا دانشآموزان در آن روز از لذت يادگيري
برخوردار باشند.
اگر تعداد كم باشد ،پايههاي پايين را با هم
ورزش ميدهيم (اول ،دوم ،سوم) و پايههاي
باالتر را با هم (چهارم ،پنجم ،ششم)

براي كالسهاي چند پايه نيز از
همين ابتداي سال تحصيلي ميتوان
برنامهاي هفتگي در نظر گرفت و طبق
آن پيش رفت .كالسهاي چند پايه
تنها به كشور ما اختصاص ندارد ،بلكه
بسيارند كشورهاي در حال توسعه
و توسعهيافتهي داراي كالسهاي
چندپايهاي كه برخي به صورت
اختياري و برخي به صورت اجباري
اين كالسها را تشكيل ميدهند .هدف
از تشكيل اين كالسها زير پوشش قرار
دادن كودكان واجبالتعليم در مناطق
دورافتاده و روستايي است.
فضاي آموزشي دو بعد فيزيكي و
فرهنگي دارد .بعد فيزيكي فضاي
آموزشي شامل محوطهي مدرسه،
فضاي سبز ،كالسها ،آزمايشگاه،
نمازخانه ،زمين ورزش ،سرويس
بهداشتي ،كتابخانه و مراكز ديداري و
شنيداري است كه براي محيط آموزش
و يادگيري در نظر گرفته شدهاند.
بيشتر مدارس چندپايه فضاي آموزشي
مناسبي ندارند و گاهي فضاي فيزيكي
آنها هيچ شباهتي با كالس درس
ندارد .حتي معلم با مشكل نظافت
كالسها نيز روبهروست.
نگاههاي متفاوتي به كالسهاي درس
چندپايه وجود دارد .برخي آنها را
جزو معضالت نظام آموزشي ميدانند
كه بايد از ميان برداشته شود و بعضي
ديگر ،وجود اين كالسها را فرصتي
شوپرورش به
براي عملكرد بهتر آموز 
شمار ميآورند .در كشورهاي پيشرفته،
با وجود امكان دسترسي به آموزش و
تسهيالت براي برگزاري كالسهاي
درس تكپايه ،در دورهي ابتدايي
نگاهها به سمت ايجاد كالسهاي درس
چندپايه معطوف است.
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