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بهزودي افتتاﺡ ميشود

مركز كارآفريني معلوالن

گزارﺵ ويژه

چهارشنبه  15آبان  1392شماره 481

بهزودي مركز كارآفريني ويژه معلوالن در س��راي محله برﻕ آلس��توم افتتاﺡ
ميشود .به گزارش خبرنگار همشهري محله ،مدير مركز خدمات اجتماعي
شهرداري منطقه ،با بازديد از سراي محله برﻕ آلستون منطقه از راهاندازي
مركز كارآفريني ويژه معلوالن در اين س��راي خبر داد» .علي نورپور« افزود:

»با اس��تقرار مﺆسسه خيريه نيكوكاري رعد در سراي محله ،مددجويان پﺲ
از ﻃي مراحﻞ آموزش و توانمندس��ازي در در زمينههاي هنري در مﺆسسه
مذكور ،براي اش��تﻐالزايي و كس��ب درآمد در مركز كارآفريني واقع در سراي
محله برﻕ آلستوم مشﻐول به فعاليت ميشوند«.

مدرس��ه از مناطق مختل��ﻒ را براي
از آغ�از س�ال
اجراي آن بهعن��وان مدارس پايلوت
تحصيل�ي زمزمههاي�ي مبن�ي
انتخ��اب كردند .در منطق��ه ما هم
ب�ر هوشمندس�ازي م�دارس و
طرح هوشمندسازي مدارس از سال
كمكه�اي والدي�ن به مدرس�ه
 88بهصورت جدي آغاز ش��د و 12
براي تحقق اين طرﺡ بيان ش�د،
مدرس��ه از مقاطع مختلﻒ تحصيلي
اما به دليل مشخص كردن مبالﻎ
براي اجراي آن انتخاب شدند .هدف
باال ،ع�دهاي از والدي�ن ناراضي
آفريﻦ سراﺋيه
اصلي از اجراي اين طرح تقويت ياد
ش�دند و س�ر و صداي رسانهاي
دهي و يادگيري دانشآموزان است.
بس�ياري هم ايجاد كرده اس�ت.
بسياري از دانشآموزان شايد درس
مگرآم�وزش و پ�رورش اع�الم
نكرده كه دريافت هر مبلغي بهعنوان ش�هريه را بخوانن��د اما بعداز گذش��ت يك س��ال همه آنچه
در م�دارس دولتي به هر دليل�ي خالﻑ قانون حفﻆ كردهاند از ﺫهن آنها پاك ميشود .اين مشكل
به دليل روش آموزش ما در پايههاي مختلﻒ اس��ت
است؟
بله .هر س��ال آموزش و پرورش در بخشنامهاي كه تصويري نيست .تحقيقات ثابت كرده كه آموزش
به مناطق مختلﻒ اي��ن موضوع را اعام ميكند كه مصور روي يادگيري دانشآموزان تأثير فوقالعادهاي
م��دارس حق گرفت��ن مبلغي بهعنوان ش��هريه را از ميگذاردو نمونه آن ه��م در مدارس مقطع ابتدايي
والدين ندارند ،مگر اينكه آنها در قالب مش��اركت با
مدرس��ه پولي را پرداخت كنند ك��ه باز هم اين كار
داوطلبانه اس��ت و هيﭻ اجباري هم در كار نيس��ت .چگونگﻰ اجراﻯ يك طرح جديد درگفت و گو
در هوشمندس��ازي مدارس هم اي��ن موضوع
صادق با مسئوﻝ فنﺁوري اطﻼﻋاﺕ ﺁموزﺵ و پرورﺵ منﻄﻘه
است .من توسط اين رسانه محلي و بهعنوان مسئول
ف��نآوري اطاعات آم��وزش و پ��رورش منطقه به
والدي��ن ميگويم كه هيﭻ مدرس��هاي حق ندارد كه
والدي��ن را مجبور به پرداخت هزين��ه اجباري براي
هوشمندسازي مدارس كند.
ام�ا در بعض�ي از م�دارس خ�الﻑ اين
موضوع ثابت شده و به نوعي والدين را مجبور
ب�ه پرداخ�ت مبالﻎ مختل�ف كردهان�د .با اين
مدارس چه برخوردي ميشود؟
آم��وزش و پرورش روي موضوع هوشمندس��ازي
مدارس و داستان كمكهاي والدين و مشكاتي كه
در بعض��ي از مدارس به وجود آمده آنقدر حس��اس
ش��ده كه حتي بخش��نامهاي در چندبن��د را خاص
همي��ن موضوع به مناطق مختلﻒ آموزش و پرورش
اباغ كرده است .در اين بخشنامه ،مدارسي كه قصد
عطيه اكبرﻯ
گرفتن پول اجباري ازوالدين براي هوشمندس��ازي
مدارس را داشته باشند متخلﻒ محسوب ميشوند و
سال تحصيلي جديد با حرف و حديثهاي بسياري آغاز شد .بسياري
در صورت احراز اين موضوع با مدير مدرسه برخورد
ميش��ود .موضوع ديگري كه در اين بخشنامه بر آن از والدين در نخستين روزهاي اين سال تحصيلي به مدرسه دعوت شدند
تأكيد فراوان ش��ده اين است كه كمكهاي والدين
و مديران مدرس�ه از آنها براي مشاركت در اجراي طرﺡ هوشمندسازي
بايد صد در صد داوطلبانه باش��د .ما سعي ميكنيم
نظارت همه جانبه به اين موضوع داشته باشيم اما از كمك خواستند .هر مدرسهاي هم مبلﻎ خاصي براي والدين تعيين كرد و
والدين هم ميخواهيم كه در صورت اجبار مدرس��ه اين مبالﻎ از  200هزار تومان آغاز شد و در بعضي از مدارس به  600هزار
براي گرفتن مبلغي براي هوشمند سازي ،با آموزش تومان هم رسيد .بعضي از مدارس هم اين كمكها را اجباري اعام كردند
و پ��رورش تماس بگيرند و اي��ن موضوع را به اطاع
و يك طورهايي والدين را براي پرداخت مبالﻎ تعيين ش�ده در مضيقه
مسئوالن برسانند تا با آنها برخورد شود.
يكي از انتقاداتي كه به فعاليت آموزش گﺬاشتند .پاي رسانهها هم به اين موضوع وارد شد و بعضي از رسانهها
و پرورش وارد است اين است كه خانوادهها در نام اين كمكه�ا را «تكليﻒ گران مدارس براي والدين» ناميدند .همه
خصوص طرﺡ هوشمندس�ازي مدارس توجيه اين چالشها بهانهاي ش�د تا سراﻍ مسئول فنآوري اطاعات آموزش
نش�دند ،در صورتي ك�ه اگ�ر در خصوص اين
و پرورش منطقه برويم تا از چند و چون طرﺡ هوشمندسازي
طرﺡ و ضرورتش توضيحاتي به آنها داده شود
ممكن است بهصورت داوطلبانه براي تحقق آن مدارس اطاعات بيش�تري را در اختيار شهروندان
در مدرسه فرزندشان مشاركت كنند .اينطور منطقه ق�رار دهيم« .آفرين س�رائيه» با
نيست؟
صراح�ت عن�وان ميكن�د كه
بل��ه .اما در بس��ياري ازمدارس منطق��ه ،قبل از
كمكه�اي والدي�ن
آنكه از والدين بخواهند پولي براي هوشمندس��ازي
م��دارس پرداخت كنند جلس��هاي را ب��ا حضور آنها ب�ه م�دارس ب�راي
برگزار ميكنند و والدين را با ضرورت اين طرح آشنا هوشمندسازي كام ً
ا
ميكنند .در بيشتر مدارس اين جلسات برگزار شده داوطلبانه اس�ت و مدارس�ي
اس��ت .شايد در تعدادي از مدارس اين اتفاق نيفتاده
كه والدي�ن را مجبور ب�ه پرداخت پول
باشد.
با اين ح�ال هنوز خيليه�ا نميدانند ميكنند متخلﻒ محس�وب ميش�وند و مديريت
ط�رﺡ هوشمندس�ازي مدارس چ�ه اهدافي را آم�وزش و پرورش منطقه با اين متخلف�ان برخورد ميكند.
دنبال ميكند.
اومعتقد است كه طرﺡ هوشمندس�ازي مدارس ميتواند انقابي را در
از س��ال  83ك��ه اج��راي اي��ن ط��رح در وزارت
آموزش دانشآموزان ايجاد كند.
آم��وزش و پ��رورش مطرح ش��د .همان س��ال چند

ثابت ش��ده است .به همين دليل تصميم گرفته شد
كه طرح هوشمندس��ازي مدارس در كل كشور اجرا
شود.
ب�ا توجه به توضيحاتي كه داديد به چه
مدرس�هاي ميتوان لقﺐ مدرس�ه هوشمند را
داد؟ امكاناتي كه به واس�طه كمكهاي والدين
براي اجراي طرﺡ هوشمندس�ازي قرار اس�ت
تهيه شود شامل چه چيزهايي است؟
مدرسهاي هوشمند است كه حداقل يك كاس
الكترونيكي داشته باشد .در اين كاس الكترونيكي
هم يك دس��تگاه كامپيوتر يا ل��ﭗ تاب و يك ويدﺋو
پروژكتور يا برد هوش��مند وجود دارد .كه البته برد
هوشمند امكانات بيش��تري دارد و مﺜل تخته وايت
برد عم��ل ميكند .معلم ميتوان��د روي آن مطالب
آموزش��ي را بنويس��د و امكانات ديگري هم دارد كه
از ويدﺋو پروژكتور بهتر است ،اما چون هزينه هر يك

از اين برد هوش��مندها حدود  4ميليون تومان است
ما براي مدارس بنا را بر اس��تفاده از ويدﺋو پروژكتور
گذاش��تيم و مدارس��ي كه منابع مالي بهتري دارند
ميتوانند تختههاي هوش��مند را خريداري كنند .به
واس��طه اين امكانات دانشآموزان ميتوانند دروس
مختلﻒ را با استفاده از سيديهاي كمك آموزشي
كه توسط مركز پﮋوهشهاي آموزش و پرورش براي
هر درسي تهيه ش��ده است بهصورت مصور آموزش
ببينند .شيوه آموزش��ي اين سيديها هم به روش
تعاملي تهيه شده و دانشآموزان هم در كاس درس
با مفاهيم درسي ،از همان زمان كه مشغول يادگيري
آن هستند درگير ميشوند و در نتيجه ،اين مفاهيم
در ﺫهنشان ماندگارتر ميشود.
يعني امكانات يك مدرس�ه هوش�مند
فقط به كالس الكترونيكي محدود ميشود؟
خير .ما براي هوشمندسازي مدارس مدل مفهومي

كﻤﻚ ﻣاﻟﻰ برای ﻫﻮﺷﻤندﺳازی
ﻣدارﺱ اجباری نيسﺖ

