نگاه هفته

چهارشنبه  8آبان  1392شماره 480

مديرعامل برج ميالد خبر داد

برگزاري دومين دوره
شبهاي داستان

مديرعامل برج ميالد تهران از برگزاري دوره دوم برنامه شبهاي داستان شامل
ف ترويج مطالعه در هفته
داس��تانخواني نويسندگان و مترجمان ايراني ،با هد 
كتاب خبر داد .به گزارش خبرنگار همشهري محله «فرزاد هوشيار پارسيان» با
بيان اين خبر گفت :در دوره اول شبهاي داستان كه حدود يك ماه پيش همزمان

گزيده گفتوگو
شما همه تقصير را به گردن مسئوالن مدرسه مياندازيد اما دسته اي از داليل ،زنجيرهوار دست به دست
هم ميدهد و نتيجه آن ميشود ضعف در زنگ ورزش.
بيشتر مشكالت ،در حوزه مربيهاي ورزشي است.
بهعنوان متولي ورزش آموزش و پرورش منطقه از حل كردن بعضي از مشكالت عاجز ميشوم.
تعداد مربيان ورزشي ما براي مدارس دخترانه كافي است.
بيشتر زنگهاي ورزش بدون معلم باقي ميماند.
مشكالت آنقدر زياد است كه بعضي اوقات انگيزه را از متوليان ورزشي ميگيرد.
الگوب��رداري دانشآموزان از اين معلمها بيش��تر از
معلمهاي ديگر اس��ت .معلم بايد تأمين باش��د و به
او انرژي داده ش��ود تا با عشق و انگيزه باال در زنگ
ورزش مدرسه حاضر شوند .اما نه تنها تشويقي براي
معلمان ورزش وجود ندارد ،بلكه اص ً
ال بهايي هم به
اين معلمان داده نميشود.
امكانات ورزشي مدارس منطقه در چه
وضعيتي است؟ آيا به نياز دانشآموزان پاسخ
ميدهد؟
متأسفانه بايد گفت خير .امكانات ورزشي بسيار
هزينه بر اس��ت .همين توپ ساده ورزشي را در نظر
بگيريد .اين توپهاي ورزش��ي با قيمت بااليي بايد
تهيه ش��ود و ما هم مش��كل كمب��ود بودجه داريم.
البته سعي كرديم تا حدودي با مشاركت خانوادهها
اين مش��كل را كاهش دهيم ،چ��را كه در بعضي از
محلهه��اي منطق��ه خانوادهها نگاه خوب��ي به اين
مس��ئله وجود دارد و كمكهايي به مدرس��ه انجام
ميش��ود .اين ديگر به درايت مدير مدرسه بستگي
دارد كه چط��ور از ظرفيت خانوادهه��ا براي تأمين
امكانات ورزشي استفاده كند.
با تم�ام اي�ن كمبودها ش�ما بهعنوان
مس�ئول ورزش مدارس منطقه ،چه قدمهايي
ي ترويج و توسعه ورزش برداشتيد؟
برا 
دو س��الن ورزشي در منطقه داريم كه يك سالن
در غرب منطقه و محدوده آرياش��هر اس��ت و سالن
ديگر در گيش��ا قرار دارد و يك اس��تخر هم داريم.
كانونهاي ورزش��ي را در منطقه راهاندازي كردهايم
و با وجود تمام مش��كالتي كه داريم آنها را با چنگ
و دندان حفظ كردهايم .در حالي كه در بس��ياري از
مناط��ق ديگر اين كانونها ب��ه دليل كمبود بودجه
منحل شده اس��ت ،اما ما دانش آموازن را بهصورت
نوبتي و ش��يفتبندي بعد از ساعت مدرسه در اين
كانونها و در رش��تههاي مختلف آموزش ميدهيم.
براي كسب در آمد هم اين سالنها را بعد از ساعت
آم��وزش دانشآم��وزان اجاره ميدهي��م اما باز هم
مش��كلي كه ب��ه آن برخورديم اين اس��ت كه پولي
كه بهعنوان اجاره ميگيريم به حس��اب خزانهداري
كل واريز ميش��ود و برگشت آن به ما حدود  6ماه

طول ميكش��د و اين موضوع كار ما را سخت كرده
است .از طرف ديگر امكانات سالنهاي ورزشي مثل
نور ،وسايل گرمايشي و سرمايشي بايد طوري باشد
كه دانشآم��وزان انگيزه حضور در اين س��النها را
داشته باشند و فراهم كردن اين امكانات هم هزينه
ميخواهد .براي تعويض آب استخر بايد  12ميليون
تومان هزينه كنيم ،بازس��ازي تأسيسات استخر 80
ميلي��ون تومان هزين��ه دارد ،در حالي كه با كمبود
بودجه مواجهيم .البته مش��كل فق��ط به همين جا
ختم نميش��ود .چند سالي ميش��ود كه مسابقات
ورزشي بين مدارس در همه رشتهها برگزار ميشود.
اما متأسفانه كمبود بودجه باعث شده است كه اين
مسابقات امسال فقط در رشتههاي توپي برگزار شود
و رشتههايي مثل ش��نا ،دو و ميداني و تنيس روي
ميز و چند رشته ديگر از اين مسابقات حذف شدند.
برنامهريزي و اقدامات تأثيرگذار نياز به بودجه دارد.
اما مشكالت آنقدر زياد است كه بعضي اوقات انگيزه
را از متوليان ورزش��ي ميگيرد .اميدوارم مسئوالن
ردهه��اي باالتر آم��وزش و پرورش ب��راي حل اين
مشكالت چارهاي بينديشند.
يكي از راههاي آشتي دادن دانشآموزان
با ورزش كه به بودجه و امكانات خاصي هم نياز
ندارد ،اجراي برنامه ورزش صبحگاهي است .اين
برنامه در مدارس منطقه برگزار ميشود؟
بل��ه .ورزش صبحگاهي در بس��ياري از مدارس
بهويژه م��دارس مقطع ابتدايي دخترانه و پس��رانه
برگزار ميش��ود و از اهميت خاص��ي هم برخوردار
اس��ت .در س��الهاي گذش��ته جش��نواره ورزش
صبحگاهي را در مدارس برگزار كرديم كه اتفاقاً مورد
استقبال دانشآموزان هم قرار گرفت .البته شهرداري
ه��م ميتواند در بهبود اوض��اع ورزش مدارس كمك
بس��ياري به آموزش و پرورش كند .به هرحال ،اهداف
آموزش و پرورش و ش��هرداري براي توس��عه و ترويج
ورزش مش��ترك اس��ت و همانطور كه ش��هرداري
طرحهايي مثل شهردار مدرسه را در مدارس برگزار
ميكند كه بازخوردهاي اميدواركنندهاي هم داشته
اس��ت ميتوان��د در اج��راي طرحهاي ورزش��ي در
مدارس هم به كمك آموزش و پرروش بيايد.
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با هفته دفاع مقدس برگزار شد ۳۰ ،نويسنده و مترجم به برج ميالد آمدند و در
حضور مخاطبان و عالقهمندان ادبيات ،كتاب خواندند ».وي اضافه كرد« :خواندن
يكداستانيابخشهاييازكتابتوسطپديدآورندهاثر،موجبترغيبمخاطبان
به مطالعه و عالقهمندي آنها به ادبيات ميشود».

برگزاري طرح ملي
ورزشي صبا در مدارس

پاس بخش معتقد است كه با وجود همه مشكالتي كه در مدارس
منطق�ه فراروي ورزش قرار دارد ،طرحهايي هم برگزار ميش�ود كه
در ج�اي خ�ود قابل تقدير اس�ت و تأثير بس�ياري را هم در تقويت
روحي�ه ورزش�ي دانشآموزان ميگ�ذرد .او اجراي ط�رح ملي صبا
را يك�ي از اين طرحهاي موف�ق ميداند و در توضي�ح جزييات آن
ميگوي�د«:اين طرح بهطور سراس�ري در كش�ور برگزار ميش�ود.
مدارس موظفند كه بر اس�اس س�رفصلهاي تعيين شده رشتههاي
ورزش�ي را به دانشآموزان مقاطع مختلف به رايگان آموزش دهند
و اين رش�تهها هم بر اساس شناخت از ش�خصيت دانشآموزان در
پايه تحصيليش�ان انتخاب ميشود و در هر پايه هم متفاوت از پايه
تحصيلي ديگر اس�ت .ب�راي مثال دانشآم�وزان در پايههاي اول و
دوم ژيمناس�تيك را ياد ميگيرند .در پايه س�وم شنا آموزش داده
ميش�ود .طناب زن�ي و تني�س روي ميز هم مخت�ص دانشآموزان
مقط�ع چهارو پنج�م ابتدايي اس�ت و رش�ته دو و ميداني و تنيس
روي مي�ز ه�م بهترتيب ب�ه دانشآم�وزان پايههاي شش�م و هفتم
آموزش داده ميش�ود ».گويا ش�ركت در طرح مل�ي صبا براي همه
دانشآم�وزان مقاطع اول تا هفتم اجباري اس�ت و مربيان ورزش�ي
و مس�ئوالن مدارس بايد با توس�ل به روشهاي مؤثركاري كنند كه
دانشآموزان با عالقه و رغبت در اين طرحها ش�ركت كنند تا نتايج
مورد نظر كه مهمترين آنها عالقه به ورزش و رش�تههاي مختلف در
دانشآموزان است ،به دست آيد .آنطور كه مسئول ورزش مدارس
ميگويد برنامهريزي براي آموزش اين رش�تهها به دانشآموزان در
س�اعتهاي مدرس�ه در نظر گرفته ش�ده است تا خس�تگي بعد از
تعطيل�ي مدرس�ه تأثيري بر انگيزه آنها براي ش�ركت در طرح ملي
صبا نداشته باشد.

