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های
خالق
تجربه      یک معلــم
سحر حبیبی ،کارشناس آموزش ابتدایی و آموزگار پایة اول دبستان
شاهد امام حسین(ع) واقع در منطقة دو آموزش و پرورش شهر تهران
است .در جستوجو برای شناس��ایی معلمان خالق با ایشان آشنا و
ب��ه دنیای خالقانة کالس درس وی دعوت ش��دیم .نشس��ت کوتاه و
صمیمانهای برگزار ش��د .او به تأثیرگذاری معلم اینطور اش��اره كرد:
«در جایی خواندم که هرگز نمیتوان گفت تأثیرگذاری معلم کجا پایان
مییابد ،اثر رفتار معلم در زندگي دانشآموزان ممكن است ابدی هم
باشد و من به این جمله اعتقاد دارم .بههمینخاطر ،همواره ميكوشم
تجربههاي نو كسب كنم و از آنها برای ارتقاي یادگیری دانشآموزانم
استفاده کنم».
او ک��ه چند كتاب آموزش��ی نيز تأليف كرده اس��ت ادامه میدهد:
«هرچن��د رویاروی��ی با دانشآموزان زمینه و ش��رایط مناس��بی برای
بهکارگیری خالقیت ایجاد میکند ،اما این بهتنهايي کافی نیست و الزم
است معلم هم با تکیه بر فنون معلمی زمينة بروز و رشد بیشتر خالقیت
را در دانشآموزان فراهم و فرصتهای یادگیری را تقویت كند».
بنا به خواست ما ،ايشان نمونههایی از فعالیتهای خالقانهشان در
کالس درس را ارائه دادند که با توجه به تعدد و تنوع آنها ،تنها به ذکر
چند نمونه اکتفا میکنیم و شرح برخی دیگر را به تصویر میسپاریم.

«آدم آهنی»

در ساعت «بخوانیم و بنویسیم»
آدم آهن��ی در ایج��اد زمانی ش��اد و
خاطرهانگی��ز و ني��ز تعمیق بیش��تر
یادگیری دانشآموزان نقش اصلی را
برعهده دارد.
ه��دف از ای��ن ب��ازی ب��ه
خاطرسپاری نشانهها و ترکیبها و
باالبردن سرعت عمل دانشآموزان

است .این اندیشه بر این اصل مبتني
است که هرچه حادثهای ذهن را بیشتر
به خود معطوف کند و از شرایط عادی
زندگی نيز فاصله داشته باشد ،بیشتر
در خاطر میماند .شیوة بازی اینگونه
است که کالهی با ظاهر آدم آهنی تهیه
میشود .از دانشآموزان میخواهیم
هنگامی که کاله روی س��ر آنها قرار
میگیرد ،مانند آدم آهنی صحبت کنند

معرفي
معلمان
مبتكر
و کلمات را بخشبخش بگويند .برای
مثال ،وقت��ی از دانشآموزی که کاله
آدم آهنی دارد میخواهیم کلمة برادر
را بگوید ،او در کالس مثل آدم آهنی
راه میرود و میگوید( :ب را در) .با
اس��تفاده از این روش ،او در تفکیک
بخشهای کلمه راحتتر خواهد بود.
اما ب��ازی ب��ه همین ج��ا ختم
نمیش��ود .حاال باید ب��رای این آدم
آهنی سفینهای کشیده شود که او را
به فضا برگرداند .برای کشیدن سفینه
ابتدا بايد بدنة اصلی آن را بکش��د و
کلمة مورد نظر را داخل آن بنویسد.
س��پس مجدداً کلمه را ب��ه زبان آدم
آهنی بیان کند تا متوجه ش��ود چند
بخ��ش دارد و بعد به تعداد بخشها
از بدنة اصلی س��فینه پایه بکشد .در
هر پایه ،یک بخش از کلمه نوش��ته
میش��ود .حاال نوبت صداکشی هر
بخش از کلمه اس��ت که به صورت

هرگز نمیتوان گفت
تأثیرگذاری معلم کجا
پایان مییابد .تأثير
رفتار معلم در زندگي
دانشآموز ممكن
است ابدي هم باشد

اشاره

با ورود فناوریهای نوین آموزشی این نگرانی وجود دارد که آیا توجه و اهتمام مربیان و معلمان به این دنیاي آموزش
از طريق فناوري محدود خواهد ش��د؟ در اینصورت ،جایگاه اثربخش ش��یوههای سابق در فرایند آموزش به کجا خواهد
رسید؟ این درحالی است که صاحبنظران تعلیم و تربیت ،همواره بر تلفیق شیوهها و تأثیرات آن در یادگیری دانشآموزان
تأکید ميكنند .اس��تفاده از ابزارهای گوناگون در روند آموزش به خالقیت بیش��تر ميانجامد و تعمیق یادگیری را نیز در پی
دارد .بر این اساس و در پی معرفی فعالیتهای خالقانة معلمان ،با یکی از معلمان خالق دورة ابتدایی گفتوگویی انجام
دادهایم .ايش��ان تجربة تدريس با تکیه بر ابزارهای س��اده اما مؤثر در یادگیری دانشآموزان را تجربه كردهاند .بدیهی است
مطالعة این نوع تجربهها میتواند ایدههای تازهای برای سایرین داشته باشد .خوانندة خالصة گزارش این گفتوگو باشید.

یک پایة منشعب از هر بخش کشیده
و صدا در آن نوش��ته میشود .حاال
دانشآموز میتواند به س��لیقة خود
مث ً
ال با کش��یدن ش��اخک یا هر چیز
دیگر سفینة خود را تزیین کند.

«امالی موکتی»

برای این فعالیت ،هر دانشآموز
ب��ه قطع��های موک��ت و کارتهای
نشانههای خوانده شده احتیاج دارد.
پش��ت هر كارت چس��بهای زبر
مخصوص ميچسبانيم.
معل��م ابتدا کلمة م��ورد نظر را
میخواند ،س��پس دانشآم��وزان با
اس��تفاده از کارتهای نشانه ،کلمه
را روی موک��ت میچس��بانند .ه��ر
دانشآموز که کلمه را درس��ت کرد،
موکت را باالی س��ر خ��ود میگیرد.
این فعالیت میتواند هم به صورت
انف��رادی و هم به ص��ورت گروهی

انج��ام ش��ود .در ای��ن ص��ورت،
دانشآموزان هم با نش��انهها بیشتر
آش��نا میش��وند و هم میتوانند کار
جمعی را بیاموزند.
در شکل دیگری از اين فعالیت،
از دانشآموزان هر گروه میخواهیم
ب��ا توجه به کارت نش��انههای خود
کلمات��ی را بس��ازند .در این حالت
تعداد کلمات و درس��ت بودن آنها
امتیاز دارد.
ِ
ساخت دستسازهها
شرح فرايند
در ه��ر بخ��ش از درس عل��وم
دانشآم��وزان دستس��ازههایی را
آم��اده میکنن��د و هم��راه خ��ود به
کالس میآورند .در پایان هر بخش
از درس عل��وم از دانشآم��وزان
میخواهيم طرز ساختن دستسازة
خ��ود و رابطة آن را ب��ا درس علوم
توضيح دهند.

دیگ��ر برنامهه��ا و فعالیتهای
حبیب��ی فراوان اس��ت .بس��یاری از
آنها بر دیوار و تختة کالس مشاهده
ميشوند؛ شکلسازی دانشآموزان
ب��ا ب��رگ و س��نگ ،تولی��د مت��ن و
دستنوش��تههای متنوع بر اس��اس
تصاویر ارائه ش��ده از س��وی معلم
و م��وارد دیگری از این دس��ت .از
ایش��ان تشکر و به این اقل از بسیار
قناع��ت میکنیم .هن��گام خروج از
کالس و حی��ن خداحافظ��ی جملة
روی دفتر کالس��ی ایش��ان توجه را
جل��ب میکند« :آنگاه ک��ه از میان
کودکان ،ستارگانی بزرگ در آسمان
خیال من و تو میدرخش��د و نبض
آموخت��ن و آفری��دن در وجودمان
تپیدن میگیرد ،به این میاندیش��یم
ک��ه نهالی کاش��تهایم برخاک وطن
که چون تناور گردد حافظ خاکش
خواهد بود».
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