گزارش
مرضيه كهندل
مدرس دانشگاه فرهنگيان

معلمى كه از ساعت
عبورمىكند
توقفى كوتاه در يك كالس درس چندپايه

در شمارههاي قبل دربارهي اينكه معلمان در كالسهاي چندپايه چگونه تدريس
ميكنند بهصورت مختصر صحبت كرديم .اين بار در ادامهي همان مبحث سري زديم
به يكي از مدارس چندپايه در منطقهاي به نام تبادكان از توابع مشهد در استان
خراسان رضوي.

آشنايي مختصر
سالهاست بســياري از معلمان خراسان
رضوي آقاي محم د برادران را ،با سابقهاي
بيست ســاله در كالسهاي چندپايه ،در
كسوت مدرس ضمن خدمت ميشناسند.
برخي هم كــه كتابهاي «روش آموزش
امال در دبستان» با  30پيشنهاد خالقانه،
يا «روش تدريس رياضــي اول ابتدايي»
وي به دستشــان رسيده اســت ،ايشان
را بهعنــوان معلمي مؤلف قبــول دارند.
دانشــجويان دانشــگاه فرهنگيان هم با
عنوان اســتاد خطابش ميكنند .دوستان
نزديكش او را آقــاي دكتر صدا ميزنند،
چون در رشتهي روانشناسي تربيتي دارد
تحصيالت تكميلياش را طي ميكند ،اما
هفت هشتسال اســت كه ايشان براي
اهالي روستاي شهيد شعباني آقاي مدير
ي نفرهي
است و براي نيمي از جمعيت س 
مدرسهي شهيد شعباني آموزگار.
صبح روز چهارشنبه از هفتهي سوم مهر
ماه با لبخند آغاز ميشود .اين در شرايطي
اســت كه تنها همكار آقاي برادران ،براي
خدمت بــه محل ديگري اعزام شــده و
تا آمــدن آموزگار جديــد ،مدير آموزگار
مدرســه بايد ،عالوه بر كالس خودش كه
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مركــب از پايههاي اول ،پنجم و ششــم
است ،مســئوليت مديريت و تدريس در
پايههاي دوم ،سوم و چهارم را هم برعهده
بگيرد.
آنچه ديدم
كالس آقــاي برادران يك كالس تركيبي
واقعي اســت .برنامهي كالســي هر پايه
بهصورت جداگانه روي ديوار نصب شــده
اســت ،اما آقاي برادران ميداند كه اين
جدايي شــايد در كتابها ،يا براي بچهها
معنادار باشد .براي معلم چندپايه ،يك روز
كاري و يك ساعت آموزشي ،در مديريت
همزمان همهي دانشآموزان و تدريس تو
در توي همهي كتابها مفهوم واقعي خود
را نشان ميدهد.
تا من چشــمي بــر در و ديــوار كالس
بچرخانم و از گلها و گياهان كنار پنجره
و جعبههاي كوچك ابزار آموزش رياضي
و كمد وسايل علوم تصاويري به حافظهام
بفرســتم ،آقاي برادران بدون اتالف وقت
كارش را شروع كرده است.
ابتــدا روي تختــه ســؤاالتي از درس
هديههاي آســماني بــراي دانشآموزان
كالس پنجم مينويســد تــا از كيفيت
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آموختههاي قبلي آنها مطمئن شــود.
البته آنها هنوز برگههايشان را هم آماده
نكردهاند .در اين فاصلــه ،كالس اوليها
ب فارسيشان را در ميآورند ،دفتر و
كتا 
جامداديهايشان را روي ميز ميچينند و
مدادهايشان را ميتراشند .آقاي برادران به
سرعت كتابي را از روي ميز يكي از بچهها
برمــيدارد ،صفحاتي را نشــان ميدهد
و ميخواهــد تا وقتي كه ب ه سراغشــان
ميآيد ،صامتخوانــي كنند .دانشآموز
ششمي هم دارد كتاب رياضياش را ورق
ميزند كه آقاي برادران به صفحهاي اشاره
ميكند تا تمرين مربوط به آن را حل كند.
سرم را كه برميگردانم ،او به كالس ديگر
لT
رفته اســت و دارد روي تخته ،جدو 
ت آموزش امال رسم
مانندي را براي فعالي 
ميكند .در يك ســمت آن مينويســد
نشــانهي اول و در ســمت ديگر نشانهي

او به سراغ كالس اوليها
ميرود كه به اندازهي
كافي به تصاوير كتاب نگاه
كردهاند و صامتخوانيشان
تمام شده است .حاال نوبت
اين است كه دستشان را زير
كلمات نوشتهشدهي تصاوير
ب در صفحهي
كوچك كتا 
 16فارسي بگذارند و با
صداي بلند ،كلمهي مربوطه
را بگويند .آنها پاسخ
ميدهند و آقاي برادران
درستي خواندن آنها را
تأييد يا اشتباهاتشان را
تصحيح ميكند
آخر .همان طور كه مينويسد ،براي بچهها
توضيح ميدهد :ببينيد بچهها ،در ستون
ي اول ،توي درس فارسي امروزتان
نشان ه 
كلماتي را بيابيد كه نشــانهي اول آنها
شبيه هم اســت ،مانند سالم و سفيد .در
ســتون نشانهي آخر هم آن كلمههايي را
از درس بنويســيد كه نشانهي آخر آنها
شبيه هم است ،مانند احوالپرسي و خيلي
از دانشآموزان چهارمي هم ميخواهد به
پايههاي ســوم و دوم كمك كنند تا اگر
اشكالي دارند برطرف شود.
يادم رفت به ساعت نگاه كنم .اما بهنظرم
رســيد كه در كمتــر از ده دقيقه همهي
بچههــا درگير فعاليتهاي درسيشــان
شــدند .آقــاي بــرادران بــه دانشآموز
ششــمي نزديك ميشود و از او ميپرسد
كه در حل مســئله به كجا رسيده است؟
دانشآموز پاسخ ميدهد و آقاي برادران با

چند پرسش و پاسخ ديگر ،از صحيح بودن
روند حل مســئله خاطر جمع ميشود .تا
دانشآموز مســئلهي بعدي را حل كند،
او به ســراغ كالس اوليها ميرود كه به
اندازهي كافي به تصاوير كتاب نگاه كردهاند
و صامتخوانيشان تمام شده است .حاال
نوبت اين است كه دستشان را زير كلمات
ب در
نوشتهشــدهي تصاوير كوچك كتا 
صفحهي  16فارســي بگذارند و با صداي
بلنــد ،كلمهي مربوطــه را بگويند .آنها
پاســخ ميدهند و آقاي برادران درستي
خواندن آنها را تأييد يا اشتباهاتشــان را
تصحيح ميكند .اين كار حدود  10دقيقه
طول ميكشد .دانشآموزان پنجمي چنان
غرق پاسخگويي به آزمونشان هستند كه
گويي صدايي را نميشنوند .آقاي برادران
از پايه اوليها ميخواهد حاال به صفحهي
 17بروند و داســتان چهار تصوير مندرج

در صفحه را براي هم تعريف كنند .دوباره
به ســمت دانشآموز ششمي برميگردد
تــا موضوع بخشپذيري بــر عدد  9را به
او تدريــس كند .ايــن تدريس تك نفره،
با توجه بــه آمادگي و همراهي خوبي كه
دانشآموز از خودش نشان ميدهد ،كمتر
از ده دقيقه طول ميكشــد .حاال اوليها
داستانشــان را براي آقاي بــرادران هم
توگو،
تعريف ميكنند .بعــد از كمي گف 
آنها بــا خوشحالي كتابهايشــان را
ميبندند و وسايلشان را از روي ميز جمع
ميكننــد تا براي زنــگ تفريح به حياط
بروند.
آقاي برادران به كالس مجاور سركشــي
ميكند تا از وضعيت فعاليت آنها مطلع
شود .ستونهاي خالي حاال تا حدودي پر
شــدهاند و دانشآموزان ،برخي به حالت
ايستاده و برخي نشســته ،به دقت دارند
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در كتاب فارسي خطبهخط و كلمهبهكلمه
جســتوجو ميكنند .كالس چهارميها
ســريعتر كارشــان را انجــام دادهاند و
نمونههاي بيشتري يافتهاند ،اما دوميها
تعداد كلمات خيلي كمتري نوشــتهاند.
آموزگار چند تذكر به انتخابهاي اشتباه
بچهها ميدهد و بچههــا هم ميخندند
و هم قبول ميكنند .آقــاي برادران بايد
دوبــاره به كالس خودش برگردد تا پايان
زمان آزمون را به كالس پنجميها اعالم
كند .بچهها برگههاي جوابشــان را پاي
ميز معلم ميآورند .او هر برگه را بررسي
و پاسخهاي اشــتباه را مشخص ميكند.
آنها بايد دوباره سرميزشــان برگردند و
كتاب هديهشان را براي يافتن جوابهاي
درست باز كنند .قبل از آن ،آقاي برادران
به دانشآموز ششــمي گفته اســت كه
بهصــورت تصادفي چند عــدد دو رقمي
بنويسد و بخشپذيري آنها را بر عدد 9
بيازمايد .حاال دانشآموز ششمي تعدادي
از تمرينهايي را كه حل كرده است نشان
ميدهد تا آموزگار درستي آنها را بررسي
كند .د ه دقيقهي بعــد همهي اين كارها
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انجام شدهاند و حاال همه ميتوانند براي
استراحتي كوتاه كالس را ترك كنند.
آنچه شنيدم
در فاصلــهاي كه بــراي گفتوگو ايجاد
ميشــود ،اولين پرسشــي كه به ذهنم
ميرســد ،دغدغهي دوســت چندپايهي
تازهكارم است كه ميگفت هنگام تدريس
در كالس چندپايــه ،نميدانم اول از كجا
شــروع كنم .همهي دانشآمــوزان توقع
دارنــد اول به آنها تدريس و رســيدگي
بشــود .وقتي ايــن را مطــرح ميكنم،
آقــاي برادران پاســخ جالبــي ميدهد:
معلــم چندپايه بايد قبــل از هر چيز به
محتواي كتابهاي درســي پايههايي كه
دارد آشــنا و تا حدودي مسلط باشد .او
بايد عالوه بر اينكه مدرس خوبي هست،
طراح آموزشي توانمندي هم باشد .يعني
فرايند تدريســش را طوري طراحي كند
كه بهصورت همزمان بتواند به ابعاد مهم
محتوا و همهي دانشآموزان رســيدگي
كند.
به نظر آقاي برادران يك درس ميتواند به
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سه قسمت تقسيم شود :اول مقدمهچيني
براي درس جديد ،كه نامش را فعاليتهاي
زمينهســاز آموزش ميگذارد .اين را كه
ميگويد ،ياد بخشــي به نــام فعاليت در
كتابهــاي رياضي ميافتم كــه دقيقاً با
هدف آمادهســازي دانشآموز براي ورود
به يادگيري جديد طراحي شــده است.
بخــش دوم آموزش درس جديد اســت
و قســمت سوم بخشي اســت كه وي با
عنوان فعاليتهاي بســطي -امتدادي از
آن ياد ميكند و شامل ارزشيابي از درس
و تكاليف گوناگون ميشود .به نظر آقاي
برادران ،هنر معلم چندپايه توزيع اين سه
بخش در برنامهي هفتگي است ،بهنحوي
كه ضمن ايجاد پيوســتگي در يادگيري،
بتوان بهصورت همزمــان چندپايه را در
يك ساعت آموزشي مديريت كرد .او مثال
ميزند كه من روز شنبه مواردي از هديه
را براي دانشآموزان پنجم تدريس كردم
و امروز كه چهارشنبه است ،براي سنجش
يادگيري بچهها ،اين آزمون مدادكاغذي
را ساختم .بچههاي كالس اولي هم امروز
درگير فعاليت بســطي امتدادي بودند و
چيزهايي را كه در جلسهي قبل به آنها
تدريس شــده بود ،به تنهايي و با كمك
همساالن خود مرور ميكردند .امروز من
به دانشآموز كالس ششمي درس جديد
از رياضــي را با كمك خــودش تدريس
كردم.
و يكخداحافظي بيسرو صدا
ميتوانستم با آقاي برادران در مدرسهاش
گفتوگوي مفصلتري داشــته باشــم،
امــا ترجيح دادم بيشــتر از آنكه بخواهم
بشــنوم تا بنويســم ،آنچه را كه ديدهام
بازتاب بدهم .شايد به اين ترتيب در نظام
مدرســهاي كه واقعــاً ارزش هر ثانيهاش
طالســت و آموزگارش در ساعات تفريح
با بررســي تعدادي از تكاليف جامانده از
كالس تفريــح ميكنــد ،اختاللي ايجاد
نكرده باشم!

