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در  10مدرسه منطقه برگزار شد

انتخابات پانزدهمين دوره
شهردار مدرسه

نگاه هفته
دانشآموزان مدارس آيتاهلل سعيدي ،شهداي پارس خودرو ،شهيد طالقاني ،شهيد
عباسراصد،شاهدفاطمهالزهرا،شهيديحيوي،شهيدآندي،شهيدآللي،سميهو
شهيدجهانينسبباحضورپرشورخودشهردارمدرسهخودراانتخابكردند.به
گزارشخبرنگارهمشهريمحله،مراسمايندورهازانتخاباترأسساعت 9صبحبا

مسئول ورزش آموزش و پرورش منطقه ازكمبودها و
مشكالت زنگ ورزش ميگويد

فقط  2مربي ورزشي
براي  26مدرسه
ابتدايي پسرانه
عطیه اکبری

«ب�راي موفقيت در ورزش حرفهاي بايد به زن�گ ورزش مدارس اهميت ويژهاي
داد » .اي�ن جملات را باره�ا وباره�ا از زبان مس�ئوالن و چهرههاي ورزش�ي
ش�نيدهايم ،اما آيا ب�ا همه اين اظهارنظره�ا ،گامهاي عمل�ي براي ورزش
مدارس برداشته شده اس�ت؟ يا هنوز هم زنگ ورزش مدارس ما بيشتر
به ساعت تفريح بچهها شبيه است و در كمتر مدارس به اين زنگ نگاه
جدي دارند .براي رس�يدن به پاسخ اين سؤال سراغ مسئول ورزش
مدارس منطقه رفتيم .راس�تش را بخواهيد فكر ميكرديم وضعيت
زن�گ ورزش در مدارس اين منطقه به دالي�ل ويژگيهاي خاصي
ك�ه دارد بهت�ر از مناطق ديگر باش�د .اما با ش�نيدن حرفهاي
«مازيار پاس بخش» متوجه شديم كه مشكالت بسياري پيش
روي زنگ ورزش در مدارس اين منطقه وجود دارد و اهميت
به اين موضوع كه توس�ط مس�ئوالن مطرح ميشود فقط
در حد حرف اس�ت و هنوز مدارس ما امكانات ورزش�ي
مناسبي در اختيار ندارند.

چهارشنبه  8آبان  1392شماره 480
حضور بيش از 3000دانشآموز در پاي صندوقهاي رأي آغاز ش��د و بعد از پايان
رأيگيريكليهصندوقهاتحتنظارتهيئتنظارتمقيمدرمدرسهشمارششدند.
همچنيناعضايهيئتهاينظارتبعدازشمارشآراءطيتنظيمصورتجلسهاي
مراتبرابهمسئوالنستادانتخاباتيمنطقهگزارشدادند.

فقط  2مربي ورزشي داريم.
متأس�فانه بيتوجهي به
 2مرب�ي ورزش�ي چطور
زنگ ورزش در بيش�تر مدارس
ميتوانن�د ب�راي  26مدرس�ه
مناط�ق ش�هر ته�ران ،بهرغم
ابتداي�ي پس�رانه زن�گ ورزش
اهميت و ض�رورت پرداختن به
برگزار كند؟
ورزش وجود دارد .وضعيت اين
اين مشكل را با آموزش و پرورش
زنگ در مدارس منطقه  2چطور
مازيار پاس بخش
مرك��ز در مي��ان گذاش��تهايم .ام��ا
است؟
راهكارهاي��ي كه به م��ا دادند خيلي
اصح��اب رس��انه هميش��ه از
كمبوده��ا و ضعفه��ا حرف ميزنن��د در حالي كه نتوانس��ته اس��ت به ما كمك كند .به ه��ر حال در
ممكن است از داليل آنها غافل باشند .داستان زنگ آموزش و پ��رورش ديگر اس��تخدامي وجود ندارد،
ورزش مدارس هم شامل اين موضوع ميشود .شما ب��ه همين دليل براي جب��ران كمبودها از نيروهاي
ميگوييد به زن��گ ورزش در مدارس اهميتي داده حقالتدريس استفاده ميش��ود ،اما باز هم مشكلي
نميشود و همه تقصير را به گردن مسئوالن مدرسه كه وجود دارد اين اس��ت كه به دليل قوانين خاص
مياندازيد ،اما دس��تهاي از داليل ،زنجيرهوار دست آم��وزش و پ��رورش در مقط��ع ابتداي��ي ،نيروهاي
به دس��ت هم ميدهد و نتيجه آن ميش��ود ضعف حقالتدري��س اج��ازه تدريس ندارن��د و معلمهاي
ورزش��ي حقالتدريس��ي در مقط��ع راهنماي��ي و
در زنگ ورزش.
ب�ا همه اين حرفها ،نگفتيد كه اوضاع متوسطه ميتوانند فعاليت كنند .براي حل مشكل
زن�گ ورزش د ر م�دارس منطق�ه م�ا چگونه مقطع ابتدايي مجبور ش��ديم از معلمهاي ورزش��ي
خانم اس��تفاده كنيم و باز هم مش��كل ديگري كه
است؟
زنگ ورزش در مدارس منطقه با مشكالت وجود دارد اين اس��ت كه اين معلمان خانم فقط در
بس��ياري نس��بت به بعضي از مناطق ديگر پايههاي 1و2و 3مدارس پس��رانه ابتدايي ميتوانند
روبهروس��ت مش��كالتي كه م��ن بهعنوان تدري��س كنند و دوباره معضل كمب��ود مربي را در
متولي ورزش آموزش و پرورش منطقه از  3پاي��ه ديگر يعني پايهه��اي 4و 5و  6داريم .البته
براي همان  3پايه ابتدايي هم معلمهاي ما به دليل
حل كردن بعضي از آنها عاجز ميشوم.
مهمتري�ن مش�كلي كه در همان هرم سني بااليي كه گفتم جوان نيستند .حاال
حوزه ورزش اين منطقه وجود دارد تصور كنيد كه يك معلم ورزش��ي خانم با سن باال
در چه حوزهاي است؟ در حالي كه ميخواهد براي بچههاي پر انرژي كالس اول تا سوم
ب�ه نظر ميرس�يد اوض�اع در اين ابتدايي زنگ ورزش را برگزار كند .مش��كل كمبود
منطقه بهتر ازمناطق ديگر باشد؟ مربي ورزش��ي نه تنها در مقط��ع ابتدايي ،بلكه در
خير .اينطور نيس��ت .بيش��تر اين مقطع راهنمايي و دبيرستان هم وجود دارد .بيشتر
مش��كالت ه��م در ح��وزه مربيهاي زنگه��اي ورزش بدون معلم باقي ميماند .خودتان
ورزش��ي اس��ت .يك��ي از معضالت و قضاوت كنيد با اين ش��رايط چه توقعي ميتوان از
به نظ��ر من مهمترين آن اين اس��ت زنگ ورزش داشت؟
ب�ه هر ح�ال بايد چ�ارهاي انديش�يد،
ك��ه هرم س��ني معلم��ان در مدارس
اين منطقه باالس��ت و بيشتر معلمان نميتوان فقط نشست و نظاره كرد؟
آن در آس��تانه بازنشستگي قرار دارند.
از آم��وزش و پ��رورش كل ب��راي تأمي��ن مربي
اين موضوع ش��امل معلمان ورزشي هم ورزش��ي درخواس��ت كردهايم .قولهايي هم به ما
ميشود .وقتي هرم سني باال باشد ،مسلماً داده شده است و اميدواريم اين مشكل بهزودي حل
معل��م پويايي و نش��اط الزم ب��راي برگزار شود .اما مشكل فقط مربي ورزشي نيست .مسئوالن
ك��ردن زن��گ ورزش پر ان��رژي را براي رده باالي آموزش و پرورش بايد ديدش��ان را نسبت
بچهها ندارد .مشكل ديگري هم كه در به معلمهاي ورزشي تغيير دهند.
اين منطقه وجود دارد مشكل كمبود
منظورتان از اين تغيير ديد چيست؟
ش��هيد رجايي جملهاي دارد كه ميگويد معلم
مربي است .ما براي مدارس پسرانهمان
ورزش معلمترين معلمهاست .اما متأسفانه معلمها
فقط  24مربي ورزشي داريم.
در م�دارس دختران�ه هم ،در نظ��ام آم��وزش و پرورش ما جايگاه��ي كه بايد
داش��ته باش��ند ،ندارند .وقت��ي در انجم��ن اوليا و
چنين وضعيتي داريد؟
خي��ر ،تعداد مربيان ورزش��ي ما براي مربيان از معلم ورزش ب��راي حضور در اين انجمن
مدارس دخترانه كافي است 85 .مربي ورزش و بيان مس��ائل و مشكالت ورزش��ي مدارس دعوت
براي مدارس دخترانه داري��م .اما براي مدارس نميشود .ديگر چه ميتوان گفت؟ معلمهاي ورزش
ابتدايي پسرانهمان كه تعداد آن  26مدرسه است ،در آموزش و پرورش ديده نميش��وند در حالي كه

