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وقتی همراه عكاس مجله وارد كالس خانم اعتمادسلطانی 
ش��ديم، دانش آموزان با دست های شس��ته پشت  ميزها 
نشس��ته بودن��د و پرتقال هايش��ان روی مي��ز، داخ��ل 
بش��قاب های يك بار مصرف، آمادة تقس��يم شدن بودند. 
معلم كالس س��عی می كرد آموخته های دانش آموزان در 
درس عل��وم را كه به بهداش��ت و همچنين به  كارگيری 
حواس پنجگانه مربوط می شد، به تجربه های روزمره شان 
پيوند بزند. گروه ها پس از لمس كردن و بوييدن پرتقال ها 
داش��تند دربارة نحوة تقسيم عادالنة دو عدد پرتقال بين 

پنج نفر اعضای گروه صحبت می كردند.
اي��ن كالس را رها كرديم و به كالس خانم رجبی رفتيم. 
مدتی از ش��روع كار گذش��ته بود. دانش آموزان حسابی 

صبح روز سه شنبه 29 ارديبهشت 94، دانش آموزان پاپة پنجم و ششم مدرسة ابتدايی 
»سيدجمال الدين اسدآبادی« در حالی وارد كالس هايشان شدند كه از قبل می دانستند قرار است  

آزمونی متفاوت در كالسشان برگزار شود. صبر كرديم تا آموزگاران هر چهار كالس دانش آموزان را 
گروه بندی و كاربرگ ها را بين آن ها تقسيم كنند.

آزمون كالس های پنجم شامل تقسيم عادالنه تعدادی پرتقال بين اعضای گروه بود. اين فعاليت در 
چند مرحله تعريف شده بود.

مش��غول بودند. در اين كالس گروه ها سه نفری بودند و 
بيشتر آن ها دربارة روش تقسيم كردن به توافق رسيده و 
دست به كار شده بودند. دربارة حال و هوای بچه ها از خانم 
رجبی پرس��يدم. او گفت: »برايم جالب است كه تقسيم 
ك��ردن پرتقال ها تا اين حد برايش��ان چالش ايجاد كرده 
است! وقتی روی تخته مثال می زنيم كه مثاًل می خواهيم 
تعدادی گردو يا سيب را تقسيم كنيم، هميشه بدون هيچ 
چالش��ی مس��ئله را حل می كنيم. تصور نمی كردم انجام 
دادن عملی يك تقس��يم اين قدر درگيرشان كند. بچه ها 
دارند دربارة مساوی بودن يا نبودن قطعه های پرتقال های 

بريده شان صحبت می كنند.
ب��ه كالس خان��م اعتماد الس��لطانی برگش��تيم. در اين 
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كالس، دانش آم��وزان به جای بري��دن پرتقال ها، آن ها را 
پوست كنده و پرپر كرده بودند. اعضای گروه پرها را بين 
خودش��ان تقس��يم كرده بودند و در حال صحبت دربارة 
نحوة تقس��يم عادالنة يك پر اضاف��ی بودند. بقيه هم به 
همين ترتيب مش��غول بودند. در گروه��ی ديگر، بچه ها 
متوجه متفاوت بودن اندارة پرها ش��ده بودند و داش��تند 
درب��ارة آن صحبت می كردن��د و از آنجا كه قبالً  در يكی 
از درس ه��ای كتاب هدیه ه�ای آس�مانی، با اهميت 
رعايت حق مردم آش��نا ش��ده بودند، شنيدم كه يكی از 
دانش آموزان به هم گروه هايش می گويد: »خب اش��كالی 

ندارد، من حالل می كنم«.
آزمون كالس های ششم شامل بررسی فعاليت های روزانة 
دانش آموزان در مدرس��ه و خانه ب��ود. معلم های اين دو 
كالس خانم ها ذاكری و قاسمی، روز قبل، از دانش آموزان 
خواس��ته بودند زمان تمام فعاليت هايشان را بنويسند و 
همراه خود بياورند. قرار بود هر گروه ابتدا نس��بت زمانی 
را كه به هر فعاليت اختصاص می دهند به دس��ت آورند و 
س��پس دربارة متعادل يا نامتعادل بودن برنامة  روزانة هر 

يك از بچه ها بحث كنند.
دانش آموزان يك��ی از كالس ها برنامة روزانه ش��ان را در 
جدولی نوشته و همراه خود آورده بودند. در كالس ديگر، 
برای نشان دادن زمان های اختصاص يافته به هر فعاليت، 
از نمودار دايره ای اس��تفاده كرده بودند. دانش آموزان هر 
دو كالس حسابی درگير انجام محاسبات نسبت زمان ها 
بودن��د كه در درس  رياضی ي��اد گرفته اند. چالش بعدی 
آن ها رسم جدولی مقايسه ای بود كه بتواند اين نسبت ها 
را در كنار هم و برای تك تك افراد گروه نش��ان دهد. اين 
نوع مهارت ها غالب��اً حتی از آزمون محتوای درس ها هم 
مهم ترند و اين تصور وجود دارد كه خود به خود كس��ب 
خواهند شد، در حالی كه تنها وقتی پرورش می يابند كه 
آموزش های جاری در مدرسه، با فعاليت هايی همراه باشد 

كه كسب مهارت های عملی الزمة انجام آن هاست. 
در ادام��ه، دانش آموزان بايد مفهوم برنامة زندگی متعادل 
را كه در درس مطالعات اجتماعی با آن آش��نا شده اند،  با 
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مصداق عينی زندگی خود و دوستانشان مقايسه كنند و 
دربارة برنامه های خود قضاوت كنند. در هر چهار كالس، 
سرگروه ها گزارش فعاليت ها را در كاربرگ وارد می كنند، اما 
در مرحلة آخر قرار است هر دانش آموز به تنهايی گزارشی 
از فعاليت را به صورت مختصر بنويسد و گزارش ها، همراه 

كاربرگ سرگروه، به معلم تحويل داده شوند.
از دل اين گزارش ها نكات بسيار باارزشی دريافت می شود. 
اغلب دانش آموزان پاية ششم به اين نكته اشاره كرده اند 
كه انجام این فعالیت باعث ش�ده است به این فكر 
بیفتند که الزم است برای زندگی شان برنامه ریزی 
داشته باش�ند. برای دانش آموزان پاية  پنجم هم انجام 
فعاليت��ی از فعاليت ه��ای معمول، ك��ه در آن درس های 

مختلفشان به كار گرفته شده است، لذت بخش بود.
وقت��ی با چهره ه��ای ش��اداب بچه ه��ا در كالس مواجه 
می شوم و لبخند رضايت را بر لبان آموزگارانشان می بينم، 
س��اعت هايی را مرور می كنم كه صرف گفت وگو، تبادل 
نظر و برنامه ريزی برای انجام اين فعاليت مش��ترك شده 
اس��ت. معلمان اين كالس ها از ماه ها قبل، داوطلبانه در 
اي��ن طرح ش��ركت كردند و به همراه چن��د تن ديگر از 
همكارانشان، چهار جلسة دو ساعتة بعد از زمان مدرسه 
را )كه می توانس��تند مانند بس��ياری ديگر از معلمان در 
منزل باش��ند( صرف برنامه ريزی و گفت وگو كردند. وقت  
گذاشتنی كه برای همه سخت بود، اما حال كه به آخر راه 

آزمون دانش آموزان پاية پنجم تلفيقي بود از رسيده ايم، می بينيم كه به زحمتش مي ارزيد!
دروس دين و زندگي، رياضي، علوم و بنويسيم.
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در آزمون پاية ششم كه به صورت تلفيقي برگزار 
شد دروس مطالعات اجتماعي، رياضي و بنويسيم با 

هم ارزش يابي شد.


