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در محله

با حضور اعضا برگزار شد

جلسه فصلي مديريت بحران

جلس��ه فصلي س��تاد مديريت بحران منطقه برگزار شد .به گزارش خبرنگار
همشهري محله ،جلسه فصلي اعضاي تخصصي و عمومي ستاد مديريت
بحران منطقه با موضوع هماهنگي و آمادگي براي استقبال از سال تحصيلي
جديد در سالن كنفرانس پايگاه ويژه مديريت بحران منطقه برگزار شد« .عباس

گفتوگو با «ميكا آزوما» بانوی ژاپني كه مديريت يك
مهدكودك را در منطقه ما به عهده دارد

تالش چندانی براي
شكوفايي استعداد
كودكان نميشود
آرزو خردمند

فقط لهجه خاصي داشت ،وگرنه آنقدر دقيق و درست به زبان فارسي صحبت ميكرد كه اص ً
ال
فكرش را نميكرديم خانمي كه آن طرف خط با دفتر همشهري محله تماس گرفته ژاپني است.
«ميكا آزوما» كه  14سال پيش با جوان ايراني در ژاپن ازدواج كرده حدود 6سال است در منطقه
ما زندگي ميكند .او كه در كش�ور خودش در رش�ته علوم تربيتي تحصيل كرده و چند س�الي
مربي مهدكودك بوده ،زماني كه به ايران آمد تصميم گرفت مهدكودكي راهاندازي كند تا شايد
بتوانددر شكوفايي استعداد كودكان ايراني مؤثر باشد .به بهانه روزهاي بازگشايي مدارس سراغ
اين مدير يكي از مهدهاي كودك منطقه رفتيم و با او درباره تفاوت روش تحصيل در ايران و ژاپن
و استعدادهاي ايرانيها و ژاپنيها حرف زديم.
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امين صفت» دبير ستاد مديريت بحران منطقه گزارشي از عملكرد اين ستاد در
جلسه ارائه كرد .در اين نشست ،اعضا درباره امكانات و هماهنگيهاي صورت
گرفته توس��ط س��ازمانهاي خود گزارش ،ارائه و براي ايجاد هماهنگي بين
سازمانهاي عضو ستاد مديريت بحران نظراتي ارائه كردند.

كار ك�ردن در اي�ران برايتان س�خت
نيس�ت؟ بهخصوص سروكله زدن با مادران و
بچهها؟
اينكه بتوانم به خوبي با آنان ارتباط برقرار كنم
و منظورم را بيان كنم كار آساني نيست .اما وقتي
به ايران آمدي��م همزمان با دوره پيشدبس��تاني
دخت��ر دومم بود .ب��ا اينكه دخت��رم را در يكي از
مهده��اي كودك بنام منطق��ه ثبتنام كردم ولي
متأس��فانه مشكالت فراواني داش��تم .شايد به اين
دليل كه من بهعنوان مادر حساس��يت بس��ياري
درب��اره آموزش داش��تم ،چرا ك��ه در ژاپن مربي
مهدك��ودك بودم .براي همين ب��ه اين فكر افتادم
كه با توجه به مدرك تحصيليام كه علوم تربيتي
ك��ودك اس��ت مهدكودكي ب��ا محور آم��وزش و
مهارته��اي اجتماعي مانند ژاپ��ن براي كودكان
ايراني تأسيس كنم.
روش تربيت�ي م�ادران ايراني و ژاپني
چقدر متفاوت است؟
در ژاپ��ن براي اينكه مادران بدانند در س��نين
مختلف چگونه با فرزندان خود رفتار كنند اطالعات
وسيعي به آنان داده ميشود .اما متأسفانه در ايران
اطالعات كم اس��ت .مث ً
ال م��ادران ايراني در مورد
برخورد با كودكي كه وابس��تگي ش��ديدي به آنها
دارد اطالعات كمي دارند .حتي بعضيها نميدانند
نق��ش اطرافيان مانن��د مادربزرگ ،خال��ه يا عمه
چيس��ت و بايد چه نكاتي را ب��ه كودك بگويند تا
اين مشكل رفع شود .در ژاپن اطالعات زياد است؛
ژاپنيه��ا به همي��ن دليل راحتت��ر ميتوانند راه
درست را انتخاب كنند و آسانتر كودكان را تربيت
ميكنند ،چون ميدانند در برخورد با مشكل چه
رفتاري درست است و چه كارهايي را نبايد انجام
دهند .دوست دارم بتوانم اين اطالعات را در اختيار
م��ادران ايراني بگذارم و راههاي مختلف برخورد با
مشكالت كودكان را به آنان نشان دهم.
به هرحال بخش�ي از اين مشكالت از
آموزش و پرورش ناشي ميشود؟
بل��ه ،آم��وزش در ايران و ژاپن بس��يار متفاوت
اس��ت .مث ً
ال در ژاپن معلمها زن��گ تفريح را نيز با
بچهها ميگذرانند؛ با آنان بازي ميكنند و آموزش
ميدهند ك��ه با كودكان ديگر چ��ه برخوردهايي
انجام دهن��د و كدام بهتر اس��ت .بچهها در ايران

ساعت 12:30كه تعطيل ميشوند به خانه ميروند
اما در ژاپن تا ساعت 4عصر در مدرسه ميمانند و
در برنامههاي مختلف با هم همكاري ميكنند .اين
تعامل براي ژاپنيها خيلي مهم است.
چه همكاريهايي؟
در ژاپ��ن بچهه��ا بعدازظهره��ا در گروهه��اي
مختلفي كه خود انتخاب كردهاند مثل انجمنهاي
هنري و فرهنگي فعاليت ميكنند و در آخرین روز
جلسهاي برگزار ميشود تا بچهها درباره مشكالت
آن روز صحب��ت و چگونگ��ي مقابله با مش��كل را
بررسي كنند .اينكاري است كه در مهدكودك ما
نيز اجرا ميشود .بچهها از اين طريق نوعي مهارت
زندگي را ياد ميگيرند.
آي�ا ميت�وان گفت بچهه�اي ژاپني با
بچههاي ايراني متفاوتند؟
تف��اوت خاصي ندارن��د ك��ه در موفقيت آنها
تأثيرگذار باش��د .هر ك��دام ويژگيهاي مربوط به
خودشان را دارند .مث ً
ال بچههاي ايراني بسيار شاد،
مهربان و خونگرم هس��تند و احساس خودشان را
قشنگ نش��ان ميدهند اما بچههاي ژاپني كام ً
ال
برعكس ،سرد و خوددارند؛ باهوش و باادب هستند
ولي احس��اس خود را نش��ان نميدهند .در ايران
اگ��ر بچهاي گريه كند بچههاي ديگر او را دلداري
ميدهند اما در ژاپن اينگونه نيست؛ بيشتر مادران
ايراني از وابس��تگي كودكانش��ان به خود ناراحت
هستند ،اين اتفاق در ژاپن خيلي كم ميافتد.
منظورتان استعداد ايرانيها و ژاپنيها
بود؟
اس��تعداد بچهها با ه��م فرق��ي نميكند .حتي
ميتوانم بگويم اس��تعداد بچههاي ايران زيادتر هم
اس��ت اما چون در ژاپن آم��وزش و اطالعات ،فراوان
است ،فرصت بيشتري براي كودكان و نوجوانان فراهم
ميش��ود .اينجا فرصت و امكانات كم است و خيلي
وقتها استعدادهاي بچه هدر ميرود .حيف است كه
بچهه��ا در ايران كم آموزش ميبينند .در ژاپن افراد
همه چيز از جمله مهارته��اي زندگي و چگونگي
برخورد با مشكالت را در مدرسه ميآموزند.
آي�ا در مهدكودكتان اين موارد را مد
نظر قرار ميدهيد؟
پيگيري و مداومت بر فعاليتها را يكي از مهمترين
يدانم .اق��دام ديگري كه فكر
نكات ب��راي يادگيري م 

