
معصومه نصرآبادی
مدیر دبستان

دبســتان دخترانه متقین واقــع در منطقه 15 
آموزش وپرورش شــهر تهران، با همکاری معلمان 
عزیز مدرسه، در اجرای برنامه ویژه مدرسه )بوم( 
فعالیت هایــی انجام داده اســت که به معرفی آن 

می پردازیم:

 1. عنــوان برنامه: آمــوزش مهارت 
»تاب آوری و خودمراقبتی«

در این برنامه که معلمان پایه ششــم در طول 
برنامه درســی در ســاعت های درس هدیه های 
آســمانی، تفکر و پژوهش و فارسی آن را پیگیری 
و اجرا می کنند، کسب تجربیات مفید و ارزشمند 
بــرای دانش آموزان جهت رویایــی با رخدادهای 
اســترس آور و فاجعه زا و پیدا کردن مهارت حل 
مسئله در هنگام بروز مشکالت و سختی ها دنبال 
می شود. به عنوان نمونه، نحوه رویارویی با بیماری 
کرونا و کنترل اســترس و اضطــراب و پیامدها و 

اثرات آن.
در طــول اجرای این برنامه آموزش های الزم در 
قالب ارائه مطلب آموزشی، فیلم و پاورپوینت صورت 
گرفته و دانش آموزان هم با ارائه روزنامه دیواری و 
تهیه کلیپ و دادن آزمون، یافته های خود را ارائه 

می کنند.

 2. عنوان برنامه: صندوق قرض الحسنه 
دانش آموزی

ایــن برنامــه بــا هــدف افزایش ســواد مالی 
دانش آمــوزان، آمــوزش پس انــداز و مدیریــت 
اقتصــادی، تمریــن عملی در زمینه مشــارکت 
اجتماعی و اجرای سنت نیکوی قرض الحسنه به 

افراد نیازمند صورت می گیرد.

در ایــن فعالیــت دانش آمــوزان 
عالقه مند به حضور در این فعالیت، 
ماهیانــه پس انداز مد نظــر خود را 

در صندوق مدرســه و در قالب یک 
دفترچه پس انداز به امانت گذاشته و در 

پایان سال تحصیلی، مجموع پول خود را 
دریافت می کنند.

با جمع آوری پس اندازهای ماهیانه دانش آموزان، 
مبلغی به عنــوان وام در اختیار خانواده های 

بیــن خانواده هــای  از  نیازمنــد کــه 
شده اند  انتخاب  مدرسه  دانش آموزان 
قــرار می گیرنــد و در پایان ســال 

تحصیلی این وام تسویه می شود.

 3. عنوان برنامه: راه اندازی 
مزرعه سبز در حياط دبستان

هدف از اجرای ایــن برنامه آموزش 
سواد مالی و کسب درآمد در قالب تولید 

محصول، آشــنایی با حرفه باغبانی، آموزش 
توسعه فضای ســبز و اســتفاده بهینه از فضای 

سبز در راستای کسب درآمد به دانش آموزان 
می باشد.

با شروع فصل بهار باغچه های مدرسه 
آمــاده شــده و بذرهای مــورد نیاز 
مانند ســبزی خوردن )ریحان، تره، 
تربچه( و صیفی جات مانند گوجه و 
بادمجان تهیه شده و با مراقبت های 
محصوالت  کاشــت  دانش آمــوزان 

صــورت گرفتــه و با برداشــت این 
محصوالت، دانش آموزان در امر خرید و 

فروش مشارکت می کنند.

سه قاب از بوم
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