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مشاور وزیر آموزش و پرورش:

میانگین حقوق معلمان 2 ،میلیون و  600هزار
تومان است
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سالمت دانش آمو يز

راز  20سال پیشتازی فنالند در
آموزش و پرورش

تغذیه مناسب برای دانش آموزان

فنالندی ها آموزش رس�می (دوره ابتدایی) را
هم به نرمی و به آهستگی شروع می کنند؛ فنالند
دارای کوت�اه ترین روزهای مدرس�ه در میان همه
کشورهای جهان اس�ت .هفته مدرسه در مدارس
ابتدایی فنالند 18 ،تا  20ساعت است.

آیا ش�ادی نم�ی تواند ه�دف آموزش
باشد؟

مش�اور وزیر آموزش و پرورش گفت که پول مهدکودک فرزندان،
لب�اس خدمتگزاران ،فوق الع�اده نوبت دوم مدیران مدارس ،بخش�ی
از بیم�ه تکمیل�ی کارکنان ،بخش�ی از خرید خدمات و برونس�پاری
هنرستانها ،هزینههای جاری اداری ادارات کل و  9ماه حق التدریس
شاغلین پرداخت نشده است.
منصور مجاوری در برنامه تلویزیونی پرسش�گر ش�بکه آموزش با
بی�ان اینکه در نظام آموزش و پرورش کش�ور ،بودجهای تحت عنوان
رفاهیات یا پاداش خاصی در آستانه عید و دیگر ایام نداشته و نداریم
گفت :بودجه رفاهی صرف بیمه تکمیلی ،س�تاد اسکان نوروزی و خانه
معلم ها میشود.
مجاوری با بیان اینکه ریش�ه مشکالت بودجهای را در عدم باور به
هزینهه�ای آموزش و پرورش میدانم اظهار کرد 2500 :میلیارد تومان
برای پاداش  95توزیع کردیم ،اما خرانه آن را در قالب تنخواه محاسبه
و ما را دچار مش�کل کرده که باید س�ازمان برنامه و بودجه آن را حل
کند.
به گفت�ه وی حقوق معلمان به صورت میانگی�ن دو میلیون و 600
هزار تومان است .البته مدرک تحصیلی و سوابق آنها باالست .میانگین
حقوق معلمان ما حدود  600دالر است در حالی که در کشورهای اطراف
ما بیش از اینها دریافتی دارند و لوکزامبورگ آلمان باالترین حقوق ها
را به معلمان میدهد.
مش�اور وزیر آموزش و پرورش ادامه داد :اگر بخواهید خط فقر را
حس�اب کنید باید بینید چند نفر از معلم�ان ما زیر دو میلیون تومان
حقوق میگیرند .این در حالی اس�ت که حق�وق در آموزش و پرورش
نس�بت به وزارتخانههای نفت و نیرو و دارایی و ...بسیار پایینتر است
و معلم از این بیعدالتی ناراحت است.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش:

تدوين نقشه راه سازمان دانشآموزی تا مهر
سال 97

رئیس س�ازمان دانشآموزی از تهیه و تنظیم نقش�ه راه سازمان
دانشآموزی تا مهر س�ال  97خبر داد و ب�ر تدوین رویکردهای حاکم
بر فعالیتهای س�ازمان تاکید کرد.علیرضا کاظمی در مراسم قدردانی
از همکاران س�ازمان دانشآموزی و دیدار آخر س�ال ب�ا کارکنان این
س�ازمان با اشاره به تداوم برگزاری جلسات تخصصی و کارشناسی در
سازمان اظهار کرد :اگر در یک مجموعه سازمان اختالف و تفرقه وجود
داش�ته باش�د تمام انرژی آن س�ازمان صرف تضادها میشود.رئیس
س�ازمان دانشآموزی در بخش دیگری از سخنانش درباره چشمانداز
فعالی�ت س�ازمان دانشآموزی گف�ت :باید تالش کنیم ک�ه مجموعه
سازمان دانشآموزی دانشبنیان ،یادگیرنده ،یاددهنده ،روبه جلو و با
برنامه باشد .بنده در این مدت سه ماهه که مسئولیت معاونت پرورشی
و ریاست سازمان دانشآموزی را برعهده گرفتم چالشهای سازمان را
شناس�ایی کر دهام.کاظمی با اش�اره به اینکه باید یک نقشه راه دقیق
برای سازمان دانشآموزی تدوین کنیم گفت :از مهر سال  ۹۷که آغاز
تقویم اجرایی سازمان به شمار میرود ،باید براساس این نقشه حرکت
کنیم.وی با بیان اینکه در حوزه پرورشی  ۲۰سیاست و راهبرد تدوین
شده اس�ت ،تصریح کرد :مشابه همین مسیر در سازمان دانشآموزی
نیز باید طی ش�ود و در این مس�یر از تجربیات گذشتگان برای اصالح
سیاستها استفاده میکنیم.معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش
و پرورش با بیان اینکه اولویتهای راهبردی سازمان دانشآموزان نیز
بر اس�اس سیاستها مشخص خواهد شد،اضافه کرد :باید برنامه مورد
تمرکز برای ما مشخص و رویکردهای حاکم بر آن برنامه تدوین شود.
در صورت تعطيلي زود هنگام مدارس؛

معرفی مدیران متخلف ؛به هیأت تخلفات اداری

رئی�س اداره ارزیابی عملک�رد آموزش و پرورش شهرس�تانهای
ته�ران با بیان اینک�ه مدیرانی که مدارس را زودتر از  ۲۸اس�فند ماه
تعطی�ل کنند ،به هی�أت تخلفات اداری معرفی میش�وند ،گفت :عدم
حضور دانشآموزان در مدارس ،غیبت غیر موجه تلقی میشود.
محم�د صیدل�و رئی�س اداره ارزیاب�ی عملکرد و پاس�خگویی به
ش�کایات ادارهکل آم�وزش و پرورش شهرس�تانهای اس�تان تهران
در گفتوگ�و باف�ارس در خصوص «نحوه برخورد ب�ا مدیران متخلفی
ک�ه مدارس را زودتر از  28اس�فند ماه تعطیل کنند» ،اظهار داش�ت:
مدی�ران مدارس قطع ًا مدارس را زودتر از موعد مقرر تعطیل نمیکنند
ام�ا از طرف دیگر اتفاقی که میافتد ،این اس�ت ک�ه دانشآموزان به
مدرس�ه مراجع�ه نمیکنند.وی ادام�ه داد :به مدیران م�دارس اعالم
کردهای�م عدم حضور دانشآموزان را به عنوان غیبت غیر موجه تلقی
کنند.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاس�خگویی به ش�کایات آموزش و
پرورش شهرستانهای استان تهران افزود :یکی از راههای اطالع ما از
تعطیلی زود هنگام مدارس ،گزارشهای مردمی است.
صیدلو عنوان کرد :از  3هزار مدرس�ه در شهرس�تانهای اس�تان
تهران اگر برای نمونه  10مدرس�ه نیز تعطیل کنند ما نمیتوانیم مطلع
شویم و امید ما این است که مردم در این خصوص اطالع دهند.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاس�خگویی به ش�کایات آموزش و
پرورش شهرس�تانهای استان تهران در پاس�خ به این پرسش که «با
مدیران متخلف چه برخوردی میش�ود؟» ،تأکی�د کرد :مدیر متخلف
به هیأت تخلفات معرفی میش�ود؛ چرا که قرار نیس�ت مدیر مدرسه
که نماینده آموزش و پرورش اس�ت ،سیاس�ت آموزش و پرورش را به
سلیقه خودش اعمال کند.

فنالن�د به م�دت دو دهه ،حائز رتبه نخس�ت
جه�ان در تعلی�م و تربی�ت اس�ت .چ�ه رازی در
پ�س ای�ن موفقی�ت نهفت�ه اس�ت؟ پاس�خ آن،
معجزه فنالندی اس�ت؛ یعنی به تأخی�ر انداختن
آموزش های رسمی و توجه ویژه به بازی و شادی
و تح�رک بدن�ی در مه�د و مدرس�ه .در فنالند و
در س�طح پیش دبس�تان یعنی قبل از  7سالگی،
هیچگون�ه آموزش رس�می (خواندن و نوش�تن و
حس�اب کردن) وجود ندارد و تاکید بر بازی های
خالق ،فعالیت ه�ای بدنی و ارتباط�ات اجتماعی
اس�ت .به گون�ه ای ک�ه روزانه حداق�ل  90دقیقه
ص�رف بازی و فعالیت های بدن�ی در حیاط مهد و
کودکستان می شود.
ب�ر اس�اس تجربه زیس�ته نگارن�ده و به قول
فنالندی ه�ا :ما برای آم�وزش دادن به کودکان و
نوجوانان ،عجله نداریم.
شایان توجه است ،فنالندی ها آموزش رسمی
(دوره ابتدای�ی) را ه�م ب�ه نرمی و به آهس�تگی
شروع می کنند؛ فنالند دارای کوتاه ترین روزهای
مدرسه در میان همه کشورهای جهان است .هفته
مدرسه در مدارس ابتدایی فنالند 18 ،تا  20ساعت
است.
جان کالم این اس�ت که نظام آموزشی فنالند
در سطح پیش دبس�تان و دبستان بدنبال آزمون
و آموزش های رس�می نیس�ت؛ ایجاد بس�ترهای
تربیت�ی و اطمین�ان از ش�اداب ب�ودن ک�ودکان
و تربی�ت انس�ان های س�الم ،خلاق ،کارآفرین،
اجتماعی و مس�ئولیت پذیر ،اه�دف ملی تعلیم و
تربیت فنالند است.

آيا شادی مخل یادگیری است؟

خان�م نل نادينگز فيلس�وف تربيت�ي پرآوازه
جهان ،در کتاب جديد خود تحت عنوان "ش�ادي
و تعلي�م و تربي�ت" مقدمه را با اين پرس�ش آغاز
مي کند :چرا تعداد بس�يار زيادي از انس�ان هاي
تيزهوش و خالق که جماعت سرش�ناس شان ،بر
جهان و پیش�رفت ه�ای آن تاثیر گ�ذار بودند ،از
مدرسه متنفر و فراری بودند؟ در پاسخ مي گويد:
چرا با وجود نظاره کردن اين مصيبت اثبات ش�ده
(تنفر کودکان نخبه از مدرسه) ،باز اصرار مي کنيم
که اين بدبختي را با اين عذر و بهانه قديمي توجيه
کنيم که "اي ش�اگرد من ،ت�و روزي به خاطر اين
س�خت گيري ه�ا ،از من قدردان�ي خواهي کرد".
هنگام�ی که این جمل�ه نادینگز را م�ی خواندم،
یک لحظه تصور کردم ک�ه خانم نادینگز راجع به
فرهن�گ حاکم بر مدارس ما (ای�ران) صحبت می
کند.
نادينگن�ر در ادام�ه و در پاس�خ ب�ه والدين و
معلمان س�خت گيرم�ي گويد ک�ه موفقيت هاي
آتي کودکان در زندگي ش�خصي و شغلي ،مديون
س�ختی دیدن و بدبختي کشيدن بچه ها در خانه
و مدرسه نيست.
در اکث�ر فرهنگ ه�ا (به غلط) ای�ن را ارزش
می دانن�د که کودکان را عادت مي دهند ش�ادي

(قسمت پاياني)

و خوش�حالي را به وقت ديگ�ر موکول کنند و آن
را ب�ه تأخير بيندازند؛ نادينگز بيان مي کند که بر
اساس تجربه بيش از پنجاه سال تدريس و مادري،
متوجه ش�دم که همه کودکان (حتي بزرگساالن)
زماني که ش�ادند ،بهترين عملکرد را در يادگيري
دارند .البته اقرار مي کند که ش�يوه هاي برخورد
و تدري�س س�خت گيرانه و ناماليم ني�ز مي تواند
منجر به پيش�رفت تحصيلي ش�ود؛ ام�ا اين گونه
پيش�رفت ،مبتني بر تمري�ن و تکرار بي رحمانه و
در نتيجه حفظ کردن و يادگيري طوطي وار اس�ت
و می تواند ماندگار نباش�د .برخي نیز معتقدند که
ايجاد محيط ش�اد براي کودکان و آزاد گذاش�تن
آنها ،منجر به ايجاد چالش و کش�مکش و س�تيز
در مدرس�ه مي ش�ود؛ به قول نادينگ�ز ،چالش و
کش�مکش نيز بخش�ي از زندگي و يادگيري است
و الزم�ه پرسش�گري و راه رس�يدن ب�ه دانش و
شايستگي است.
یک روای�ت تربیتی از جان لن�ون :خواننده و
ترانه ساز انگليسي و بنيان گذار موفق ترين گروه
موس�يقي پاپ در جهان (گروه بيتل�ز) .به نقل از
لنون :هنگامي که يک کودک  5ساله بودم ،مادرم
هميش�ه به من مي گفت که ش�ادي ،راز گشايش
زندگي است.
زماني که به مدرس�ه رفتم ،آنها در برگه از من
پرس�يدند وقتي که بزرگ ش�دي مي خواهي چه
کاره شوي؟ من نوشتم :مي خواهم شاد باشم .آنها
مس�خره ام کردند و به من گفتند که شما سئوال
را نفهمي�دي .من در جواب ش�ان گفتم :ش�ما هم
زندگي را نفهميديد.

آیا مدرسه شاد ،واقعیت است یا رؤیا؟

از پژوهش جهانی یونس�کو با موضوع مدرسه
ش�اد  5عامل اساسی استخراج شده که بیشترین
تأثیر را بر شاداب س�ازی مدرسه و دانش آموزان
دارد:
 )1داش�تن ارتباط�ات و دوس�تان نزدیک در
اجتماع مدرسه؛
 )2وجود فضای آموزشی صمیمانه و دوستانه؛
 )3ایج�اد ش�رایط ب�رای آزادی و خالقیت و
مشارکت یادگیرنده؛
 )4ایج�اد بس�تر ب�رای کار گروه�ی و روحیه
همکاری؛
 )5داش�تن معلم�ان مهرب�ان و متین ،خوش
برخورد و خوش بین.
از باب مثال ،مدارس ژاپن اغلب چنین پاسخی

به پرسش�گر یونس�کو دادند که مدرس�ه ش�اد،
محیطی است لبریز از لبخند و خوش و بش روزانه
و احترام متقابل؛
مدارس چین پاس�خ دادند که مدرس�ه ش�اد،
جایی اس�ت که دانش آموزان آزادی کافی دارند و
تحت فشار و استرس امتحانات نیستند؛
پاس�خ مدارس کره جنوبی این بوده :مدرس�ه
ش�اد مکانی اس�ت ک�ه ب�ه یادگیرن�دگان اجازه
رؤیاپ�روری و خی�ال پردازی می ده�د و عاری از
رفتارهای پرخاشگرانه است؛
مدارس روسیه هم اینگونه جوابی دادند که در
مدرسه ش�اد ،نظم و انضباط و رفتارهای سنجیده
حاکم است.
در ای�ن پژوهش ،همچنی�ن  5عامل بازدارنده
هم شناسایی شده که مدرسه را ناشاد می سازد:
 )1وجود خشونت و ناامنی در محیط مدرسه؛
 )2تحمی�ل س�اعات بلن�د درس�ی و تکالیف
زیاد بر دانش آموزان و اس�ترس ناش�ی از امتحان
و نمره؛
 )3وج�ود جو یادگیری رقابتی و مس�موم در
مدرسه؛
 )4وجود معلمان با ویژگی های منفی ازجمله
بداخالق�ی ،بدبین�ی ،س�ختگیری ،نامهربانی ،بی
عدالتی و محافظه کاری؛
 )5وجود روابط و رفتارهای نامثبت در مدرسه
ازجمله خودخواهی و بی توجهی.
وجود این عوامل در مدرسه موجب ایجاد حس
ترس و تنهایی ،بی اعتمادی ،سلب اعتماد به نفس،
تنش و استرس ،و کاهش عالقه و میزان یادگیری
در دانش آموزان می ش�ود .از مجموع صحبت ها،
می ت�وان چنین نتیجه گرفت که مدرس�ه ش�اد،
مدرس�ه واقع نگری اس�ت که به ج�ای آرزوهای
بزرگس�االنه و ن�گاه ب�ه آین�ده دور و نامحتم�ل،
تأکیدش بر زمان حال و رویاهای کودکانه اس�ت؛
و مدرسه کل نگری است که به جای رشد تونلی و
طولی کودک (آموزش کودک در یک مسیر باریک
و ب�ا تأکید بر یک هدف ویژه و ی�ک بعد خاص از
رش�د) ،رش�د عرضی و همه جانبه را رسالت خود
ق�رار دهد و به قول اش�تاینر (بنیانگ�ذار مدارس
والدورف) :خاک مدرس�ه را ب�رای همه جنبه های
رش�د از جمله روان�ی -عاطفی (قل�ب)؛ ذهنی-
عقالن�ی (مغ�ز)؛ و بدنی-حرکتی (ت�ن) غنی می
س�ازد .در پایان بیایید این ش�عار را سر دهیم که:
کودکان شاد ،بهتر می آموزند.

زنگ تفريح
»»حال و هوای عید در روستای آبشینه همدان

»»عکس  :ایسنا

ب�رای دانش آموزان ص�رف صبحانه به عنوان اصل�ی ترین وعده
غذایی تحصیلی ،متاس�فانه مورد بی مهری فراوانی واقع ش�ده است.
صبحانه باعث می شود که انرژی مورد نیاز مغز برای یادگیری کامال به
موقع فراهم ش�ود و بدن برای نیازهای خود به منابع ذخیره ش�ده ای
که باید صرف رشد جسم شود مراجعه نکند.
 قه�وه به لحاظ غنی بودن از نظر ویتامین  PPمی تواند بس�یارمفید باش�د به ش�رط آنکه به ان�دازه و به موقع مصرف ش�ود .بعضی
از دان�ش آموزان در ش�ب های امتح�ان برای فعال نگهداش�تن مغز
علی رغم خس�تگی به دلیل اضطراب در یادگیری مطالب از این ماده
زیاد اس�تفاده می کنند .توصیه می شود در هنگام خستگی و نیاز به
خواب از قهوه استفاده نکنید.
ای�ن ویتامین علاوه بر قه�وه در جگر ،س�ویا ،هوی�ج ،حبوبات،
ماهی های چرب و گندم سبوس دار هم یافت می شود.
 حفظ سلامت ارگان های دخیل در یادگیری از جمله چش�م هانی�ز در بحث تغذیه در نظر گرفته می ش�وند .بامص�رف مقادیر مورد
نیاز ویتامین  Aبه بهداش�ت چشم و بینایی خود توجه داشته باشیم.
ویتامی�ن  Aبه صورت فراوانی در ک�ره ،روغن ماهی ،پنیر ،تخم مرغ،
هویج و گوشت گوساله یافت می شوند.
 پاره ای از افراد از عادات نامناس�بی پی�روی می کنند و بدن رااز دریاف�ت پاره ای از منابع غذایی محروم م�ی کنند .مثال از خوردن
سبزی ها امتناع می کنند و یا گوشت نمی خورند به نظر می رسد که
عادات غذایی خودمان را باید مورد بازنگری قرار دهیم و تغییراتی در
آن ایجاد کنیم.
در تغذیه زیاد خوردن مهم نیست ،خوب خوردن مهم است.
 تاجای�ی که ممکن اس�ت از مصرف مواد غذای�ی آماده اجتنابکنید و به جای آن به مواد غذایی تازه و طبیعی رو بیاورید.
 آه�ن به عنوان یک�ی از مواد معدنی مورد نی�از نقش مهمی درسالمت بدن دارد و فقر آهن یکی از عوامل مهم در چگونگی یادگیری
اس�ت.بویژه دخت�ر خانم ها که معم�وال از فقر آهن بیش�تری در رنج
هس�تند.برای این منظور تغذیه سرش�ار از آه�ن را توصیه می کنیم.
اس�تفاده از موادی چون جگر ،گوشت گاو ،تخم مرغ ،عدس ،پیازچه و
بویژه کشک که سرشار از آهن است توصیه می شود.
 به خاطر داش�ته باش�ید که س�ه چهارم آهن موجود در بدن درخ�ون وجود دارد که برای حمل اکس�یژن به ماهیچه ها و مغز بس�یار
ض�روری و حیاتی اس�ت .به همین دلیل اس�ت ک�ه حاالتی مثل عدم
تمرکز ،خس�تگی ،خواب آلودگی و بی حال�ی در افراد مبتال به کمبود
آهن به وفور دیده می شود.

كاغذ اخبار
بهزودی؛

ابالغ بخشنامه پرداخت وام  ۳۰میلیون تومانی
به فرهنگیان

معاون توس�عه مدیری�ت و پش�تیبانی وزارت آم�وزش وپرورش
درب�اره وامهای پرداخت�ی به فرهنگیان گفت :تواف�ق نامهای با بانک
داریم؛ تفاهم نامه برای پرداخت یک بانک دیگر هم انجام ش�ده است
و بهزودی بخش�نامهای برای پرداخ�ت وامهای  ۳۰میلیون تومانی نیز
اعالم میشود.
به گزارش مرکز اطالع رس�انی و رواب�ط عمومی وزارت آموزش و
پرورش،الهیار در مراس�م افتتاحیه مرکز آموزشی ،رفاهی فرهنگیان
اس�تاد نبوی در بوش�هر ضمن بیان اینکه این مرکز مجهز در خدمت
فرهنگی�ان خواه�د ب�ود اضاف�ه ک�رد :معاون�ت توس�عه مدیریت و
پش�تیبانی دارای چهار وظیفه اصلی است که اگر خوب و دقیق تر کار
کنیم به دس�تاورد های بهتری دس�ت خواهیم یافت و خدمات بهتری
ارائه خواهد ش�د.معاون توسعه مدیریت و پش�تیبانی وزارت آموزش
وپرورش بیان کرد :هر کاری که کرده ایم وظیفه اس�ت و افتخار برای
ما این اس�ت که این مجموعه را منس�جم اداره کنیم که از همه منابع
حداکث�ر بهره وری را داش�ته باش�یم و رضای�ت را در دل فرهنگیان
ایج�اد کنی�م و بتوانی�م در تحق�ق اهداف آم�وزش و پ�رورش موثر
باشیم.
الهی�ار در م�ورد وام ه�ای پرداخت�ی ب�ه فرهنگی�ان نی�ز گفت:
توافق نامه با بانک را داریم و تفاهم نامه برای پرداخت یک بانک دیگر
هم انجام ش�ده است و بخش�نامه به زودی برای پرداخت وامهای ۳۰
میلیون تومانی نیز انجام می شود.
مدیر کل فرهنگی و هنری ،اردوها و فضاهای پرورشی:

بازنگری در برگزاری اردوهای راهیان نور

مدیر کل فرهنگی و هنری ،اردوها و فضاهای پرورش�ی در جلسه
بازنگ�ری دس�تور العمل برگ�زاری اردوه�ای راهیان ن�ور از بازنگری
دستورالعمل برگزاری اردوهای راهیان نور خبر داد.
ب�ه گزارش رواب�ط عمومی و ام�ور بین الملل معاونت پرورش�ی و
فرهنگی وزارت آموزش و پرورش ،علی رمضانی در این جلس�ه اظهار
ک�رد :نق�ش و جایگاه اردوی راهی�ان نور و اثر بخش�ی آن در تعمیق
هویت ملی دانشآموزان ضرورتی انکارناپذیر اس�ت.وی تصریح کرد:
بازنگ�ری در دس�تورالعمل برگ�زاری اردوهای راهیان ن�ور به منظور
تس�هیل زمینههای برگ�زاری آن توام با ارتقاء س�طح ایمنی و امنیت
اردو است.

