
كـول برهای 

دبــستانی!

گزارش

دبستان دولتی شهید افشاریان منطقه 9 
تهرانـ  در نزدیكی میدان آزادیـ  دو سال 
»سبك سازی  برنامه  جدی  به صورت  است 
كوله پشــتی دانش آموزان« را محور اصلی 
برنامه های اجرایــی ـ مدیریتی خود قرار 
داده و با همكاری اولیاـ  مربیان توانســته 
اســت یك تا دو كیلو از وزن كوله پشتی 
دانش آموزان را كاهش دهد. در این گزارش 
به چند و چون اجرای این طرح، برنامه ها، 
و  مدیر  پیشــنهادی  راهكارهای  و  موانع 

دبیران این مدرسه خواهیم پرداخت.

پنج زنگ و پنــج كالس، كالس های 
تقویتــی، كتاب هــای حــل تمریــن، 
جامــدادی، تغذیــه، لــوازم ســاخت 
كاردســتی، كیف پول، قمقمه، چتر و... 
و... و... . یك بچه 8، 7 یا 10 ســاله! این 
كارمندان كج و كولة نســل بعد همین 
از داشتن  بچه هایی هســتند كه امروز 
چند مدل دفتــر صدبرگ و خمیربازی 
و ظرف غــذا و... ذوق می كنند. اما دور 
از تصور نیست كه 40 سال دیگر همین 
دانش آموزان در پس تبلیغات تلویزیونی 
به دنبــال كمربند و محافــظ گردن و 
پشتی ها بروند. یكی از ایرادهای »زیادی 
هشــدار دادن« این است كه، هشدارها 

پــس از مدتی بــرای گــوش تكراری 
می شــوند؛ و یك جور حس »آره خب، 
بده، ولی كاریش نمیشــه كــرد« را به 
القــا می كننــد. حتمًا عكس  مخاطب 
ریه های نابود شده پشت جعبه سیگار را 
دیده اید؛ و جمله معروف سیگاری ها كه: 
»حاال بیشــتر زنده باشم كه چی؟« اما 
فقط كافی است سری به بیمارستان ها 
و كلینیك ها بزنید تا پیام مشترك تمام 
كسانی كه درد می كشــند به گوشتان 
برســد: حاضرم دیگه زنده نباشم فقط 
این درد لعنتی تموم شــه! یا؛ پس این 

دكترا چه غلطی می كنند؟
بله پزشــكان در بهترین حالت »بعد 

از« عارض شدن بیماری قادر به كشِف 
درمــان و راه حل آن خواهنــد بود. در 
بهتریــن حالت، چنــد روز بعد پس از 
مراجعة ما می توانند درد را درمان كنند؛ 
و همین چند روز ـ یا حتی چند ســال 
ـ یعنی مدتی به خود پیچیدن! ولی آیا 
شما واقعًا حاضرید این همه دانش آموز، 
این همــه دختــر، این همه پســر، با 
این همــه لبخندها و سرخوشــی های 
كودكانه شان، 40 سال بعد، حتی برای 
چند ســاعت، درد در بدنشــان بپیچد 
تا جایی كه مرگ خــود را آرزو كنند؟ 
فاجعه كیف های ســنگین همین است، 

اگر كسی جدی اش بگیرد!

زهرا صنعتگران
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در این بخش ســركار خانم مرادی، مدیر 
دبســتان دولتی دخترانة افشــاریان به 
توضیح انگیزه هــا و مراحل اجرای برنامه 

خود می پردازد.
پس از مشــاهده شــیوع 
قامتی  ساختار  آسیب های 
تصمیم  دانش آمــوزان  در 
گرفتم با برنامه ای مدّون و چندســاله در 
هرچه كمتر كردن وزن كوله پشتی های 
آن ها سهیم شــوم. همراه كردن معلمان 
و اولیــا؛ و تجمیع آرای آن هــا اولین و 
مهم ترین كار بود. نمی خواستم به تنهایی 
طــرح را چیده و به دیگــران ابالغ كنم. 
احســاس می كردم شــرط همراه كردن 
معلمان با خودم »از آِن خود كردن« این 
طرح، برای هركدامشــان است. به عالوه 
ترجیحــم این بود كه بــه جای یك كار 
كوتاه مدت و نمایشی ساختاری مستحكم 
را بنــا كنم تــا حتی در صــورت تغییر 
مدیریــت و معلمان مدرســهـ  به اصول 
بنیادین این برنامه آسیبی چندانی وارد 

نشود.
تقسیم کردن بخش های 
دومین  درســی  کتاب 
راهکار ما بود. با توجه به تجربة معلمان، 
دانش آموز باید از ابتدای ســال، درسی را 
که قرار است در اردیبهشت، یعنی هفت 
ماه دیگر، بخواند از همین حاال به همراه 
خود مــی آورد، این بود که با هزینه خود 
مدرســه، کتاب های ریاضی و علوم سال 
اولی ها را به چند بخش تقسیم کردیم و 
به صورت منگنه شده تحویل اولیا دادیم. 

از ســال دوم نیز چهار درس فارسی، 
نگارش، علوم و مطالعــات اجتماعی به 

ســه بخش بهار، زمستان و پاییز تقسیم 
شــدند. نتیجه این شــد که سه کتاب 
بهاره، زمستانه و پاییزه به دانش آموزان 
تحویل داده شــد. به عبارت دیگر، آن ها 
دیگر نیازی به آوردن تمام کتاب های هر 
پنج زنگ، در هر پنج روز هفته نداشتند؛ 
و در تمام روزهای فصل پاییز فقط یکی 
از آن 3 کتاب متناســب بــا فصل را به 

همراه خود می آوردند.
عوامــل  از  دیگــر  یکــی 
کوله پشتی  شدن  سنگین 
بچه ها وجــود چند دفتر و 
کتــاب کار اضافی در کیف ها بود. با توجه 
به فراهم بودن صدهــا کتاِب کار اهدایی 
در کتابخانة  مدرســه؛ و با توجه به تجربة 
چندین ساله معلمان، بنا شد طرح سؤال 
بر عهدة خود معلم باشد. پس ما با تعبیه 
چند برگ كاغــذ در انتهای هر فصل )در 
كتاب های ســه گانه( دفتر و كتاب كار 
را از كوله پشتی دانش آموزان حذف 
كردیم. تمرین های اضافــی در برگه به 
دانش آموزان تحویل داده می شــد و آن ها 
باید تكالیــف را در برگــه تحویل معلم 
می دادند. به عبارتی؛ مشق های نوشته شده 
تاریخ مصرف داشــتند و نیازی نبود مدام 
آن  برگه های سیاه بی فایده، تا مدت ها، در 
دفترهایی صدبــرگ روی كول دانش آموز 
حمل بشوند. محل نوشتن نكات ضروری 

نیز در برگه های اضافی خود كتاب بود.
ما پس از مدتی توانســتیم 
با چند تلفــن و هماهنگی 
با افــراد مختلف، در داخل 
هر كالس و یا )اگر كالس ها فضای كافی 
نداشــتند( در داخل راهروی مدرسه به 
هر دانش آمــوز یك فایل اختصاص 
بدهیم. وسیله هایی چون مدادرنگی، ابزار 
ساخت كاردستی، برگه اضافه، كتاب قرآن 
و بخش لغت نامه كتاب فارسی بچه ها در 
همان فایل هایشــان در مدرسه می ماند. 
جالب اینكه با همكاری اولیا، در سال دوم، 
كتاب های قرآن بچه های ســال باالیی را 
جمع كردیــم و از آن پس هر دانش آموز 

یك كتاب )قرآن( برای مدرســه در فایل، 
و یك كتاب برای تمرین در خانه داشت.

بــه علت  ما  در مدرســه 
تعدد طبقات، دانش آموزان 
فرصت رســیدن مثــاًل از 
طبقه ســوم به حیاط، ایستادن در صف 
بوفه و... فقط در 15 دقیقه! را نداشــتند 
و چون همیشه قمقمه ها و ظروف غذای 
سنگین بچه ها حجم كوله پشتی های آن ها 
را زیاد می كرد مدیریت بوفه به شیوه ای 
نو، برنامة تغذیــه ای را، با هزینه ای كم و 
نیز قرار دادن آب ســردكن در هر طبقه، 
اجرا كرد و این هم یكی دیگر از اقدامات 

مدرسه برای رفاه حال دانش آموزان بود.
در مرحلــه بعــد طراحی 
ارگونومی  اصــول  با  كیف 
توسط  كه  بود  پیشنهادی 
همكاران ارائه شد. ما نیز با همراهی یك 
پزشــك ارتوپد و یك خیاط توانســتیم 
كیف هایی سبك و كارامد طراحی كنیم 
تا آسیب قامتی كمتری بر شانه و ستون 

فقرات دانش آموز وارد شود.

اقدام اول )قدم به قدم تا كم شدن وزن كوله پشتی ها(
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یــك  در  حق دوســت: 
مدرســه ابتدایی 5 زنگ و 
احتمــااًل 5 درس در طرح  
كاری هــر معلم تعبیه می شــود. پس از 
سال ها تدریس به عنوان یك معلم می توانم 
این اطمینان را بدهم كه اجرایی شدن این 
»طرِح درس های بدون انعطاف« الاقل در 
دبستان غیرممكن است. دانش آموز در هر 
روز 5 كتــاب و دفتر، به اضافه كتاب كار 
را بــه همراه خودش می آورد. اما ما نهایتًا 
به 2 الی 3 درس خواهیم رسید. تجمیع 
كتاب هاـ  جدای از ســبك تر كردن كیف 
دانش آمــوزان ـ به من معلم این امكان و 
آزادی عمل را می دهد تا هر روز براساس 
نیــاز كالس، روی همان درســی كه در 
آن عقب مانده ام و یا درســی كه مشخصًا 
در آن روز بچه ها آمادگی بیشــتری برای 
پذیرشــش دارند كار كنم. مثاًل اگر امروز 
اتفاقی شیشــه كالس شكسته می توانم 
بگویم بچه ها بخش علومشان را باز كرده و 

با هم درباره نیروها صحبت كنیم.
فاضلی: من شــاغل هستم و به عنوان 
یك مادر، یكی از بزرگ ترین نگرانی هایم 
این اســت كه فرزندم چیزی را فراموش 
نكرده باشد و نسبت به همكالسی هایش 
عقب نماند. ما مادرانی كه سر كار می رویم 
نمی توانیم در صورت جا ماندِن مثاًل كتاب 
علوم فرزندمان دم در مدرسه برویم و دفتر 
یا كتاب او را تحویل ســرایدار بدهیم. اما 
حاال با تجمیع كتاب و دفترها، دانش آموز 
فقط باید یك كتاب همراه ببرد. وســایل 
كارهای عملی اش هم در فایل خودش در 
مدرســه حاضر و آماده است. از طرفی با 
اجرای این برنامه بچه ها به صورت عملی 
امانــت داری و مســئولیت پذیری را یاد 
می گیرند. مثاًل علی رغم اینكه كلید همه 

این 260 دانش آموز روی فایل هایشــان 
می ماند خوشبختانه تا امروز با شیطنتی 
كه منجر به گم شــدن وســایل بچه ها 
بشود روبه رو نشدیم. گویی همه به صورت 
ناخودآگاه می دانستند اگر دست به فایل 
دیگری بزنند امنیت فایل خودشــان هم 
به خطر خواهد افتاد؛ و یا اینكه خودشان 
به این نتیجه رســیده اند كه اگر شــیء 
گران قیمت دارند نباید آن را به مدرســه 

بیاورند.
حسینی: به دلیل حذف دفتر و كتاب 
كار، و به دلیل اینكه مدرسه مشخصًا یك 
برنامة خاص را پی گرفته بود، ما معلمان در 
همه فعالیت هایمان موظف شدیم سنگین 
نشدن كوله پشــتی دانش آموز را در نظر 
داشته باشــیم. به همین علت ناخودآگاه 
مجبور به استفاده از شیوه ها و آموزش های 
جدید و خالقانه ای برای پیشبرد كارمان 
می شدیم. مثاًل بچه ها تكالیفشان را روی 
كارت می نوشتند و ما در كالس با همان 
كارت هــا چند نوع بــازی می كردیم. در 
كالس های ضمن خدمت شیوه های نوین 
زیادی را به معلمــان آموزش می دهند؛ 
اما متأســفانه به دلیل كنار نرفتن عادات 
قدیمی، زمان به اجــرا درآوردن آن ها را 
پیدا نخواهیم كرد. اجرای این برنامه یك 
زمان مضاعف در اختیار من معلم گذاشت 
تا بتوانم با حذف زوائد و استفاده از امكانات 
موجود، بــدون اضافه كردن بار اضافی بر 
دوش دانش آموز، فضای كالسم را تبدیل 
به فضای پوپاتری بكنــم. در كالس من 
خود بچه ها ایــده می دهند. با هم ایده ها 
را اجرایی می كنیم و با هم به بن بســت 
می خوریــم و برای رفع نواقص با هم فكر 
می كنیم. اینكــه دانش آموزان كالس من 
امكان آزمون و خطا دارند بیشتر در طرح 

سهیمشان می كند و كمتر نسبت به آن 
واكنش دفعی نشان می دهند.

ابتدای  در  حق دوســت: 
امر بچه هــا كلیدهــا را با 
خود می بردند و در صورت 
گم شــدن كلید تمركزشــان از دســت 
می رفت. به عــالوه گاهی از طــرف اولیا 
این نقد وارد می شــد كه چرا یك قسمت 
كتاب )مثاًل فصل بهار( كه تمام می شــود 
آن را به طــور كامــل كنــار می گذاریم؟ 
در ســال دوم اجــرای طرح، مدرســه در 
 مــورد كلیدها ریســك كرد و قرار شــد 
هیچ كس كلیدش را از روی كمد برندارد. 
خوشــبختانه این ریســك مثبت بود؛ اما 
دربــارة امتحان گرفتن هنوز نتوانســتیم 
خیلی از اولیا را توجیه كنیم تا بدانند قرار 
نیست دانش آموز پس از یادگیری، تمرین و 
تثبیت مدام وقتش را برای حفظ طوطی وار 
یك مطلب بگذارد. خیلی از اولیا نمی پذیرند 
در سیســتم توصیفی، »كتاب« ادامه یك 
مبحث را در ســال بعد یادآوری می كند و 
حتی بخشی از كتاب سال بعد به یادآوری 
مباحث سال های پیش می پردازد. به عبارت 
دیگر والدین ترجیح می دهند دانش آموز به 
جای »تثبیت« مدام، قســمت »تمرین« 
را تكرار كند؛ و گاهی شــیوه های جدید را 

نمی پذیرند.
فاضلی: در سال اول اجرای طرح »سیاه 
و ســفید بودن جلد كتاب ها« و »سیمی 
نشدنشــان به همدیگر« مشكالت زیادی 
پیش آورد. مثاًل دانش آموز اشتباهی بخش 
دوم كتاب ریاضی اش را به جای بخش سوم 
می آورد! یا جلد ریاضی و فارســی تقریبًا 
شبیه و همرنگ هم )سیاه و سفید( بودند 
و كتاب یكی با كتاب دوســتش اشتباهی 

می شــد. یا بخشی از كتاب ها گم 

اقدام دوم )بررسی محاسن و معایب طرح از دیدگاه معلمان(

معایبمحاسن
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خانم رحمان زادهـ  مربی بهداشــتـ  در 
باره كوله پشتی های جدید بچه ها می گوید: 
این كوله ها زیر نظر یك دكتر ارتوپد طراحی 
شده اند. پشت كوله میله ای آلومینیومی )به 
لحاظ ســبك بودن( قرار دارد. این میله از 
قوز كردن دانش آموزان و خمیدگی كیف 
جلوگیری می كند. به عالوه این میله قابلیت 
خارج كردن از كیف و شست وشــو را نیز 
دارد. مشــابه كوله پشتی های كوهنوردی، 
كوله های طراحی شــده توسط مدرسه ما 
یك كمربند دارند و یك كاله ضدآب. هدف 
از قرار دادن كاله، بی نیاز كردن دانش آموز 
از حمل چتــر در مواقع بارندگی اســت. 
طراحی كوله پشــتی سبكـ  در جشنواره 
اقدام پژوهی ـ كســب مقام دوم اســتانی 
را برای ما به همراه داشــت. و اما در مورد 
بوفــه: از آنجا كه مدارس دولتی ســاعت 

خاص تغذیه همگانی ندارند و مدرســه ما 
به سبك ساختمان های مسكونی )طبقه 
طبقه( ساخته شده است، محدودیت زمانی 
در زنگ تفریح به شدت قابل مشاهده بود. 
دانش آموزان تا از طبقه سوم به اول برسند 
زنگ تفریح تمام می شد. نه فرصت شستن 
دست هایشان را پیدا می كردند و نه ایستادن 
سر صف. پس از اجرای طرح سبك سازی 
كیف؛ و حذف ظرف غــذا و قمقمه، بوفه 
مدرســه هر روز در یك زنگ تفریح غذای 
گرم و در زنگ تفریح بعد میوه سرو می كرد. 
با این شــیوه جدید دانش آموزان به لحاظ 
روانی این آرامش را داشــتند كه هرگاه به 
حیاط برسند غذایشان آماده روی میز است. 
خیلی از اولیا نیز دانش آموزان بی بضاعت را 
حمایــت كردند. در چنیــن وضعی حتی 
والدینی كه فرزندانشان به دلیل حساسیت 

یا بیماری خاصی نمی توانستند از غذاهای 
بوفه استفاده كنند مطابق با برنامه هفتگی، 
خودشــان همان غذا را تهیه كــرده و به 
مدرســه تحویل می دادند. این هماهنگی 
باعث حذف تغذیه های مضری چون كیك 
و ســاندیس و... در مدرسه ما شد. به عالوه 
حاال امكان اینكه یك دانش آموز فرضاً هر 
دو زنگ تفریح ماكارونی یا بستنی بگیرد 
كم شــده بود و از این لحاظ خانواده ها نیز 
راضی تر بودند. البته همیشه مقاومت هایی 
هم شكل می گیرد. حتی كتمان نمی كنم 
ممكن است به دلیل مقاومت والدین گاهی 
دانش آموزان احســاس نابرابری كنند؛ اما 
امســال تنها 60 نفر از 260 نفر مدرســه 
به طرح بوفه نپیوســتند و امید است در 
سال های آینده بتوانیم با ارائه راهكارهای 
جدید )مثاًل هفتگی كــردن اعتبار كارت 
و ســبك تر كردن هزینه ها( همان معدود 

والدین را نیز با خود همراه كنیم.

در این بخش خانم درخشان معاون پرورشی 
و خانم شعبانی معاون آموزشی مدرسه 
از شیوه نظارت بر برنامه؛ و از اعداد و 

ارقام پیش رو می گویند.
به نظــر این دو معــاون تداوم و 
بررســی و  ماندگاری طرح بدون 
تجزیه و تحلیــل مداوم چالش ها 

اقدام سوم: تدارک كوله پشتی و بوفه استاندارد

اقدام چهارم: نقش معاون و مدیریت هزینه ها

می شدند. در چنین شرایطی برای خانواده 
امكان اینكه برود مغازه و بگوید مثاًل صفحه 
30-50 فالن كتــاب را می خواهم وجود 
نداشت! البته در سال دوم با سیمی كردن 
خرده بخش هــای هر پنج كتاب و تبدیل 
شدنشان به »یك كتاِب جامِع مختِص هر 

فصل« این نواقص تا حدودی برطرف شد.

حسینی: تعطیالت غیرقابل پیش بینی 
فصل زمســتان گاهی كار ما را ســخت 
می كند. مثاًل در ریاضی عقب  مانده ایم اما 
فارســی به فصل بهار رسیده. هدف طرح 
ســبك كردن كیف دانش آموزان است اما 
گاهی مجبور می شویم به بچه ها بگوییم در 
بهار دو كتاب سنگین فصل بهار و زمستان 

را با هــم بیاورند. صرفًا بــه این دلیل كه 
10 صفحه از كتاب ریاضی فصل گذشته 
باقی مانــده؛ اما هر طرحی نواقصی دارد و 
خوبی عملكرد مدرسه ما در این است كه 
پله به پله و به صورت مستقیم با مشكالت 
برخورد می كنیم و برای رفعشان برنامه های 

جدیدی می ریزیم.

و نیازهــای آن امكان پذیــر نخواهد بود. 
آن ها به نوبه خود چه در صف و چه ســر 
كالس ها »هر روز« سنگین نبودن كیف 
دانش آموزان را بررسی می كردند. به عالوه 
پس از اجرایی شــدن طرح بوفه، بررسی 
كیفیت غذا و بررسی مشكالت پیش روی 
دانش آموزان )مثاًل ریختن غذا به هنگام 

راه رفتن و...( نیــز به عهده معاونین بود. 
آن ها در جهت رفع این مشكالت پیشنهاد 
قرار دادن نیمكت و ســایه بان در حیاط 
را به مدیر ارائــه دادند. به گفته معاونین 
طرح تفكیك كتاب های درســی در سال 
اول هزینه ای حــدود 2500000 تومان 
برای مدرسه در بر داشت؛ اما در سال دوم 
هركدام از خانواده ها با پرداخت 14000 
تومان هزینه تفكیك و ســیمی شــدن 
كتاب فرزندانشــان را تقبل كردند. خرید 
كوله پشتی و دریافت كارت تغذیه اجباری 
نبود با این حال 150 نفــر از والدین )از 
260 نفر( به صورت خودجوش با این طرح 
همراه شدند. هزینه تمام شده طراحی و 
ساخت هر كوله پشــتی حدوداً 70000 
تومان در می آمد. دریافت كارت تغذیه نیز 
در ازای پرداخــت ماهیانه 50000 تومان 
)روزانه یك وعده غذا + میوه( امكان پذیر 

بود.
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