خرب خوش برای معلمان حق التدریس در آستانه روز معلم
مـاه بهشـتی بهـار از راه رسـید  ،اردیبهشـت بـه دلیـل وجـود هفته معلـم در دل
خویـش بـرای فعـاالن حـوزه آمـوزش و مخصوصا معلمـان خاطره انگیز و دوسـت
داشـتنی اسـت و چـه نیکـو کـه به بهانه مناسـبت هـای اینچنینی بتـوان از این
قشـر مفیدجامعه قدرشناسـی کرد .ما نیز ضمن تبریک پیشـاپیش روز معلم به
همـه معلمـان عزیز خبر خوشـی برایشـان بـه ارمغـان آورده ایم.
به گزارش باشـگاه خبرنگاران جوان  ،وزارت آموزش و پرورش طی بخشـنامه ای
گروه های معلمان مشـمول اسـتخدام رسـمی را اعالم کرد؛ طبق این بخشـنامه
پنـج گـروه نیروهـای دبسـتانی  ،نیروهای خریـد خدمات آموزشـی ،نیروهای حق
التدریس غیر مسـتمر ،آموزش دهندگان نهضت سـواد آموزی و آموزشـیاران طبق
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ضوابطـی خـاص مشـمول این طرح قـرار می گیرند.
خدیجـه ربیعـی نماینـده مـردم بروجـن نیـز در جلسـه علنـی مجلـس شـورای
اسلامی روز دوم اردیبهشـت مـاه جـاری  ،در تذکـری شـفاهی بـه وزیـر آمـوزش
و پـرورش بـرای تسـریع در اسـتخدام مربیان حـق التدریـس و پرداخت مطالبات
فرهنگیـان تاکیـد کـرد .وی افـزود :اگـر امـروز در جامعـه بـه فرهنگیـان که مهم
تریـن مسـئولیت یعنـی آمـوزش را بر عهـده دارند توجه نشـود چه انتظـاری باید
داشـته باشـیم که به پیشـرفت توسـعه و آینده روشن دسـت پیدا کنیم؟ ما انتظار
داریـم بـا توجـه بـه ایـن که در مـاه جـاری روز معلم را پیـش رو داریـم مطالبات
فرهنگیان پرداخت شـود و در اسـتخدام مربیان حق التدریسـی تسـریع شـود.

راهنامی دوره های آموزش مهارت تربیت معلم

راه میانرب معلم شدن
شـاید از هر کودک دبسـتانی که بپرسـید دوسـت داری در آینده چه کاره شـوی؟ در پاسـخ تان حتما به گزینه معلم شـدن اشـاره کند .معلم و سـهیم شـدن در موضوع
سمیه محمدنیا حنایی
آمـوزش کـودکان ،شـغلی اسـت کـه در ایـران طرفـداران زیـادی دارد .هـر چند فرهنگی شـدن سـختی هـا و معضالت خاص خـود را دارد .تا چند سـال پیـش تنها راه
روزنامه نگار
معلـم شـدن گذشـتن از سـد بلنـد کنکـور و قبولـی در دانشـگاه تربیـت معلم بود .دانشـگاه تربیـت معلم نیز رتبه هـای دورقمی را مـی پذیرفت و این کار را سـخت تر
مـی کـرد .در واقـع معلـوم بـودن شـغل ،درجـه پاییـن سـختی کار و همچنیـن بهرمند شـدن در سـه ماه که عمال معلمان نیز تعطیل هسـتند ،دلیلی شـده اسـت که تقاضا برای این شـغل زیاد باشـد.
امـا امـروز بـا توجـه بـه افزایـش مـدارس متنـوع از غیـر انتفاعی تا مدارس سـمپاد و حمایتی دیگـر میزان دانش آموختگان دانشـگاه تربیـت معلم کفاف کالس های آموزشـی را نمی دهـد .بنابراین
مسـئوالن بـه دنبـال روش هـای جایگزینـی بـرای تربیـت معلـم رفته اند .حاصل کارهای مسـئوالن ،آموزشـگاه هایی بـود که با طی یـک دوره مهارت هـای الزم را برای تربیت آمـوزگار به متقاضیان
ارائـه مـی داد و آن هـا را بـرای اسـتخدام حـق التدریسـی بـه مـدراس و کالس هـای درس مـی فرسـتاد .مـا در ایـن نوشـتار تالش داریم تـا یکی از ایـن دوره ها را به تفصیل شـرح دهیـم و در انتها
طـی مصاحبـه ای بـا چالش هـای واقعی هنرجویان این دوره ها آشـنا شـویم.

ثبت انم در کالس های آموزش تربیت معلم

چنانچـه آمـد بـا افزایـش مـدراس و متنـوع شـدن آن هـا  ،عالقه
اولیـای دانـش آمـوزان بـه کـم شـدن تعـداد دانـش آمـوزان در هر
کالس و همچنیـن مالحظـات مالـی ،نیـاز بـرای اسـتخدام معلمان
خـارج از ضوابـط همیشـگی احسـاس شـد .مدیـران مـدارس غیـر
انتفاعـی و حمایتـی بـه دنبـال آموزگارانـی گشـتند کـه ضمـن
برخـورداری از مهـارت هـای الزم دربـاره آمـوزش ،لزومـا دانـش
آموختـه دانشـگاه تربیـت معلـم هـم نباشـند .دقیقا این جـا بود که
پـای آموزشـگاه هـای آزاد مهـارت آمـوزی بـه میـان آمـد.

انتخاب درست آموزشگاه

چنانچـه شـما به شـغل معلمـی به عنوان یـک منبع درآمـد نگاه می
کنیـد و در ضمـن در درون خـود نسـبت به این شـغل عالقـه دارید اما
نتوانسـته ایـد در دانشـگاه تریبت معلم قبول شـوید ،مـی توانید دنباله
آرزوهـای خـود را در ایـن آموزشـگاه ها پی بگیرید .اولین گام در این راه
انتخاب درسـت آموزشـگاه اسـت .دو نکته مهم در این باره وجود دارد.
ابتـدا اینکـه آموزشـگاه مـد نظر مجوز فعالیـت زیر نظر وزرات ارشـادو
فرهنـگ را داشـته باشـد و دوم اینکـه مدرکـی کـه به شـما در انتهای
دوره هـای آموزشـی ارائـه مـی دهد نیز زیر نظر همین وزراتخانه باشـد.

رشایط ثبت انم

هـر آموزشـگاه بـرای خـود دارای شـرایط خاصـی اسـت  .امـا شـرایط
عمومـی ثبـت نـام در ایـن دوره ها عبارت از تابعیت جمهوری اسلامی
ایـران ،متدیـن بـه دین اسلام  ،نداشـتن سـوء شـهرت و بـرای آقایان
داشـتن کارت پایـان خدمـت اسـت .داشـتن مدرک حداقـل دیپلم نیز
یکی دیگر از شـرایط ثبت نام اسـت و این به این معناسـت که شـما به
عنوان هنرجو لزوما الزم نیسـت دانشـگاه رفته باشـید .هر چند گفتنی
اسـت که ممکن اسـت نداشـتن مدرک دانشـگاهی در زمانی که تقریبا
همـه لیسـانس دارنـد! به عنـوان یک امتیاز منفی در زمـان پیدا کردن
کار برای تان باشـد .و همچنین شـما را در حین آموزش دروس علوم و
ریاضـی و در برابـر پرسـش های بی امـان دانش آموزان کمی گیج کند.

دوره های آموزیش

در آموزشـگاه هـای آزاد ،علاوه بر دوره های مهـارت تربیت معلم
چنـد مهـارت دیگـر نیـز آموزش داده می شـود .پس شـما بعد از
انتخـاب آموزشـگاه بایـد تصمیـم بگیرید که دوسـت دارید در چه
سـطحی از بدنه آموزش وارد شـوید .البته گفتنی اسـت این دوره
هـا بـرای مربـی کـودک ،مربـی مباحـث تخصصـی کـودک مانند

میزان عایدی معلمان
حق التدریسی از
هر ساعت آموزشی
حدود  4500تا
 5000تومان می
باشد .این به این
معناست که با توجه
به ساعات و روزهای
کاری یک معلم تازه
وارد ماهانه چیزی
حدود  400تا 500
هزار تومان درآمد
حاصل می کند .در
خصوص شرایط بیمه
ای هم باید گفت
که متاسفانه در این
شغل خبری از چتر
حمایتیبیمهنیست.
قرارداد با معلمان حق
التدریسی به صورت
ساالنه و برای یک
سالتحصیلیمنعقد
می شود ،این به این
معناست که معلمان
حق التدریسی از
مزایای ماه های تعطیل
برخوردارنیستند.

چرتکـه و یوسـی مـث و همچنین تربیت معلـم تا مقطع دوره دوم
دبسـتان اسـت و باالتـر از آن نمـی رود .چنانچه مـی خواهید به
عنـوان یـک معلم حق التدریسـی اسـتخدام شـوید بایـد در دوره
هـای تربیـت معلـم شـرکت کنیـد .شـهریه ایـن دوره هـا حـدود
 500هزارتومـان اسـت .امـا اگـر می خواهید در یـک مهد کودک
درجـه یـک اسـتخدام شـوید بایـد شـرکت در دوره هـای تربیـت
مربـی مهـد کـودک و مربـی پیش دبسـتانی که حـدود  150هزار
تومـان اسـت را در برنامه تـان بگنجانید.

در دوره های آموزش تربیت معلم چه یم گذرد؟

مـا براسـاس موضـوع نوشـتار تنهـا به بیـان دوره های آمـوزش تربیت
معلـم مـی پردازیـم .دوره های آموزشـی برای این مـورد در دو صورت
برگزار می شـود .شـکل اول آن که بیشـتر جنبه علمی دارد تا عملی
هنرجـو موظـف بـه گذراندن  54جلسـه یک سـاعت و نیمه می شـود
تـا در ایـن کالس هـا بـه صـورت علمـی شـیوه هـای تدریـس دروس
پایـه اول تـا ششـم ابتدایـی را فرابگیرد .البته تمام ایـن دوره به صورت
علمـی برگـزار نمی شـود .شـما بـه عنـوان هنرجو باید شـیوه تدریس
برخـی از درس هـا را کـه دمـو نـام دارد اجرایـی کنیـد و بـرای ارائه به
اسـتاد مربوطـه و حتـی مدیـر آموزشـگاه نیز آمـاده کنیـد .در واقع در

شنبه  7اردیبهشت  - 1398شماره 14

صـورت گرفتـن نمـره قبولـی از ارائه دموها شـما بـرای کاروزی و ادامه
دوره بـه مـدارس معرفـی می شـوید .دوره کارورزی در واقع بخش دوم
دوره آموزشـی شماسـت .شـما در مدرسـه مورد نظر باید  200سـاعت
کاری کارورزی کنیـد .در ایـن مـدت بایـد تمـام تلاش تـان را بکنید
کـه بـه شـیوه دیـداری بـا نحـوه کالس داری ،نحـوه برخورد بـا دانش
آمـوزان و سـایر کادر آموزشـی و همچنیـن قوانیـن و مقررات مدرسـه
آشـنا شـوید و اطالعـات الزم را بـه دسـت بیاورید .ایـن دوره کارورزی
بـرای آشـنایی شـما با محیط کاری و دردسـرهای زیـاد معلمی خیلی
مهـم اسـت بـه طـوری کـه حتی بعضـی هـا بعـد از ایـن دوره از خیر
معلمـی مـی گذرنـد .بـه هر حـال باید گفـت اگـر در دوره اول مهارت
آمـوزی تـان تمـام فنـون و مهـارت ها توسـط اسـتاد به شـما آموزش
داده مـی شـد ،دردوره کارورزی ایـن خـود شـما هسـتید کـه بایـد بـا
حـس کنجـکاوی تان مهـارت های عملی برای کار در محیط مدرسـه
را پیدا کنید .در پایان  200ساعت کارورزی تان از سوی مدیر مدرسه
برگـه ای مبنـی بـر رضایـت یا نارضایتی بـرای ابالغ به آموزشـگاه ارائه
میشـود .از مـن مـی شـنوید در دوره کارورزی تـا میتوانید از خودتان
جربـزه نشـان دهید .چرا که در بیشـتر موارد مدراس هـدف کارورزی،
شـما را بـرای ادامـه کار اسـتخدام خواهنـد کرد .بعـد از گذراندن دوره
کارورزی به شـما مدرک تربیت معلم زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشـاد
اسلامی مـی دهنـد .حـاال نوبـت این اسـت که مدرسـه به مدرسـه به
دنبال شـغل بگردید.

یک تجربه عیین

در ادامه این نوشتار بخشی از مصاحبه ای را که با یکی از هنرجویان
این آموزشـگاه ها انجام شـده اسـت می آوریم .خانم شریفه مهدوی
در خلال حـرف هـای شـان بـه چالش هـای روبـه روی هنرجویان
پرداختند که دانسـتن آن ها برای شـما که به این شـیوه درآمدی
فکـر مـی کنیـد خالی از لطف نیسـت .وی قبل از هـر چیزی گفت
کـه بیـان کالمـی ایـن دوره هـا خیلی آسـان اسـت اما بـا موفقیت
گذراندن آن ها بسـیار سـخت و طاقت فرساسـت .وی در ادامه افزود
یکـی از ویژگـی های مهم شـخصیتی بـرای توفیـق در این موضوع
داشـتن اعتماد به نفس و فن بیان باالسـت .وی دلیل این شـرایط
را آزمـون هـای عملی می داند که هنرجـو در طی دوره باید در برابر
اسـاتید و مدیـر آموزشـگاه ارائـه دهد و همچنیـن دموهایی که باید
در حین اسـتخدام در برابر مدیر و چند تن از معلمان مدرسـه اجرا
کنـد .از نظـر وی کسـی که از مهارت های بیانـی ضعیفی برخوردار
باشـد نبایـد نسـبت بـه جلـب توجه مدیـران امیـدوار باشـد .خانم
مهـدوی در ادامـه گفـت در رابطه با انتخاب آموزشـگاه آزاد نیز باید
خیلـی دقـت کنیـد .در شـهر خودمان آموزشـگاه هایی وجـود دارد
کـه ضمـن ارائـه دوره های آموزشـی به هنرجوهـای موفق تضمین
کار هـم مـی دهنـد و ایـن یعنی اینکه شـما بعـد از گرفتن مدرک
بـه راحتـی اسـتخدام می شـوید .تضمین کار در شـرایط فعلی یک
امتیـاز خـوب محسـوب می شـود .چرا کـه تعداد دارنـدگان مدرک
تربیت معلم که همچنان مدرسـه به مدرسـه دنبال اسـتخدام حق
التدریسـی هستند کم نیست.

رشایط درآمدی

متاسـفانه درآمـد فرهنگیـان دانـش آموختـه از دانشـگاه هـا خیلـی
بـاال نیسـت و جـزو افـراد شـاغل بـا درآمـد متوسـط و گاه رو به پایین
دسـته بنـدی می شـوند .ایـن وضعیت درآمـدی برای آمـوزگاران حق
التدریسـی حتـی بدتـر هـم مـی شـود .میـزان عایـدی معلمـان حق
التدریسـی از هر سـاعت آموزشـی حدود  4500تا  5000تومان اسـت.
ایـن بـه ایـن معناسـت کـه بـا توجه بـه سـاعات و روزهـای کاری یک
معلـم تـازه وارد ماهانـه چیزی حـدود  400تا  500هـزار تومان درآمد
حاصـل مـی کنـد .بنابرایـن ایـن گونـه کـه پیداسـت روی این شـغل
بـه عنـوان درآمـد اصلـی خانـواده نمی شـود حسـاب باز کـرد ولی به
عنـوان یـک شـغل حاشـیه ای یا دوم گزینه مناسـبی به نظـر می آید.
در خصـوص شـرایط بیمـه ای هـم بایـد گفـت کـه متاسـفانه در ایـن
شـغل خبـری از چتـر حمایتـی بیمـه نیسـت .الزم بـه ذکر اسـت که
قراردادهـای شـما بـه عنـوان معلم حق التدریسـی به صورت سـاالنه و
بـرای یـک سـال تحصیلـی منعقد می شـود ،این به این معناسـت که
خبـری از حقـوق در مـاه های تعطیل نیسـت.

کودکاندوراندیش

آموزش شیوه های کاربردی پس انداز کردن به کودکان

یکـی از مفاهیـم مهـم اقتصـادی پـس
فاطمهسوزنچیکاشانی
اندازاسـت و همـه مـا کمابیـش بـا روش
روزنامهنگار
هـای پـس انـداز کـردن آشـنا هسـتیم.
ممکـن اسـت خیلـی از مـا انسـان هـا بـا خـود بگوییـم پـس انـداز در این
زمانـه بـه چـه دردی مـی خـورد یـا شـاید برای مـان پیش آمده باشـد که
مـدت زیـادی پـول خـود را بـرای خریـد کاالی با ارزشـی پس انـداز کرده
باشـیم ولـی بـا وجـود افزایـش تورم،هیـچ وقت نتوانسـتیم به هـدف خود
برسـیم! امـا توجه داشـته باشـید که پـس انداز کردن پـول در زندگی همه
مـا ضـروری اسـت؛ علاوه برایـن هنگامی که پول هـای خود را پـس انداز
مـی کنیـم ،بهتـر از عهـده مدیریـت زندگـی بـر می آییـم ،آرامـش خاطر
داریـم و حتـی امـکان سـرمایه گـذاری برای مـان فراهم می شـود.با توجه
بـه اهمیـت پـس انداز ،اگر سـعی کنیم ایـن مفهوم را از سـنین کودکی به
فرزنـدان خـود آمـوزش دهیـم ،آن هـا در آینـده با مشـکل بـی پولی و بی
برنامگـی مالـی مواجـه نخواهند شـد و به یک فرد موفـق در امور اقتصادی
تبدیـل مـی شـوند.در مقالـه امـروز ،بـه برخـی از روش های آمـوزش پس
انـداز بـه کـودکان اشـاره کـرده ام .اگـر شـما هم مـی خواهید بـه فرزندان
خـود پـس انـداز کـردن بیاموزیـد ،این مقالـه را از دسـت ندهید:

رضورت پس انداز برای رفع نیاز و خواسته

هنگامـی کـه کـودکان مـی خواهنـد بـا پـول توجیبـی خـود چیـزی

بخرنـد و میفهمنـد کـه پـول توجیبی شـان برای خرید کافی نیسـت،
ممکـن اسـت بـه ایـن فکـر بیفتنـد که پـول های شـان را جمـع کنند
تـا هنگامـی کـه آن پـول هـا زیـاد شـد ،از عهـده خریـد چیـزی کـه
میخواهنـد بربیاینـد .پـس بـرای رسـیدن بـه خواسـته خـود مجبـور
مـی شـوند پـول هـای شـان را پـس انـداز کننـد؛ در نتیجه پـس انداز
بـرای کـودکان نیـز امـری ضروری اسـت و بـرای اینکه بـه آن ها برای
رسـیدن بـه هـدف شـان کمک کنیـد ،باید بـه خوبی پس انـداز کردن
را بـه آن هـا آمـوزش دهید.بـرای شـروع ایـن کار بهتر اسـت بـه آن ها
یـاد دهیـد کـه پـول های شـان را بـرای چنـد هفته جمـع آوری کنند
و آن هـا را در قلـک ،پاکـت و ...نگـه دارنـد تـا به مبلغی کـه الزم دارند
برسـد .بعـد از مدتـی کـه بـا ایـن کار آشـنا شـدند ،مـی توانیـد به آن
هـا یـاد دهیـد کـه پـول هـای خـود را در حسـاب پـس انداز بـه مدت
طوالنـی تـری نگهـداری کنند.

داشنت چندین پس انداز برای برآورده شدن
خواسته های مختلف کودک

همـه کـودکان دوسـت دارند اسـباب بازی های زیادی داشـته باشـند،
بـرای تفریـح بـه شـهربازی برونـد و خواسـته هـای زیاد دیگـری که به
دلیـل محدودیـت پـول نمـی توان تمام خواسـته های شـان را برآورده

کـرد .بنابرایـن بهتـر اسـت بـه آن هـا یـاد دهیـد کـه خودشـان بـرای
رسـیدن بـه ایـن آرزوهـا پـول توجیبـی های شـان را پس انـداز کنند.
بـرای ایـن کار بهتـر اسـت از چنـد پاکت،شیشـه یـا هرچیـز دیگـری
اسـتفاده کنید و هر کدام از آن ها را برای خرید یکی از خواسـته های
ً
مثلا یـک شیشـه را مخصوص پـس انداز
فرزندتـان اختصـاص دهیـد.
پـول بـرای خریـد عروسـک قـرار دهیـد ،یکـی را بـرای خرید ماشـین
اسـباب بـازی ،دیگـری را برای شـهربازی و همینطـور چیزهای دیگر.
حتـی مـی توانیـد روی هر شیشـه یا پاکت ،اسـم یا تصویر آن خواسـته
را بچسـبانید تـا کـودک بیشـتر بـرای پـس انـداز کـردن پـول ترغیب
ً
مثلا روی یـک شیشـه تصویر اسـباب بازی مورد نظـر فرزندتان
شـود.
را بچسـبانید و روی بقیـه آن هـا تصویـر چیزهـای دیگـری کـه او مـی
خواهـد داشـته باشـد .سـپس کـودک را تشـویق کنید تا هـر دفعه که
بـه او پـول توجیبـی مـی دهیـد ،آن ها را تقسـیم کنـد و در هرکدام از
ایـن شیشـه هـا مبلغـی بیندازد.اینگونـه فرزنـدان عزیزتـان بـه خوبی
بـا پـس انـداز کردن آشـنا می شـوند و در آینـده بهتر از عهده مسـائل
مالـی بر مـی آیند.

هدف سازی ییک از راه های پس انداز پول

داشـتن هـدف یکـی از مهـم تریـن عوامـل برای پـس انداز پول اسـت.

پـس بهتـر اسـت هنگامـی که کـودک تان دوسـت دارد وسـیله گرانی
بخـرد ،آن وسـیله را بـرای وی هـدف قـرار دهیـد و به او یـاد دهید که
بـرای بـه دسـت آوردن آن بایـد پـول هایـش را پس انداز کنـد .درواقع
هنگامـی کـه بـه کـودک خـود هدفمنـدی و برنامـه ریزی بـرای خرج
کـردن پـول را یـاد مـی دهیـد ،او بـه فـرد مسـئولیت پذیر ،بـا برنامه و
دوراندیشـی تبدیل خواهد شـد.

