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براي خيلي ها نخستين روز 
مدرسه شايد ماندني ترين 
زندگــي  خاطــره ي 
باشــد؛ خاطــره اي 
كه با شــيريني ها 
و گاه بــا دلهره ها 
اضطراب هــاي  و 
ناشدني  فراموش 
فراوان عجين است. 
مدرسه  شروع  براي 
تحصيلــي،   ســال  و 
همان طور كه دانش آموزان 
و خانواده هاي آن ها بايد آمادگي 
داشته باشند، آموزگاران نيز بايد آماده 
باشــند و با برنامه ريزي دقيق پيــش بروند تا بتوانند گام 
به گام به اهداف تعيين شده برســند.  به عنوان آموزگار، 
اقدامات زير را براي ثبت يــك روز به يادماندني در ذهن 

خود و دانش آموزانتان انجام دهيد.

ثبت اولين روز
 آشنايي با محيط فيزيكي مدرسه و اطراف آن

مــن در ابتدا با موقعيت مدرســه و محــل قرار گرفتن 
كالس هــا، اتاق مديــر، آمــوزگاران و ســاير كاركنان، 

خروجي هاي اضطراري و ساختمان آشنا مي شوم.
 براي فعاليت هاي كالسي نياز است مكان هاي نزديك 
مدرســه مانند پارك، مســجد و كتاب خانــه ي محله را 
بشناسيم تا در صورت نياز، از اين مكان ها براي گردش هاي 

علمي كوتاه مدت استفاده كنيم. 

  آشــنايي بــا سياســت ها، اهــداف و 
برنامه هاي مدرسه

من پيش از آمدن دانش آموزان به مدرسه، براي هفته ي 
پيش رو آماده مي شوم.

 الزم اســت از قبل با اهداف،  خط مشي ها، قوانين و 
مسائل انضباطي مدرسه آشنا شويم. اين آشنايي كمك 
مي كنــد راحت تر آن هــا را به كار ببنديــم و در فرايند 
آموزش به آن ها دســت يابيم در زمينــه ي روش هاي 
ارزشــيابي عملكرد و توســعه ي حرفه اي آمــوزگاران، 
اطالعات كافي كســب كنيد. در صورت دسترســي به 
همكاران خــود، درباره ي راهبردهــا و نوآوري هايي كه 
مدرسه بر آن ها تمركز دارد، پرس وجو كنيد. از تجربيات 
و قوانين آموزگاران ديگــر اطالع پيدا كنيد. با برنامه ي 
هفتگي مدرســه، كتاب خانه و ســاير امكانات آموزشي، 
ســايت رايانه و برنامه هاي موجود در آن ها و سايت هاي 

دكتر نيره شاه محمدي

اولين روز مدرسه ي من

به ياد آن 
سـالم ها

قابل دسترسي آشنا شــويد. مشكالت احتمالي (چراغ،  
پرده، تهويه و تجهيزات) را بشناسيد. اين شناخت كمك 
مي كند برنامه ي كالســي خود را با توجــه به امكانات 

موجود آماده كنيد.

 نشست و گفت وگو با مدير مدرسه
من در نشســتي با مدير مدرسه، درباره ي قوانين و مقررات 
مدرســه، نظام حضــور و غياب، لزوم ارائــه ي طرح درس از 
او ســؤال مي كنم. آيا الزم اســت طرح درس هــا با برنامه ي 
خاص يا در قالب خاصي تهيه شــوند. به منظور اجراي بهتر 
قوانين انضباطي كالس و مدرسه،  اطالعات مدير و پرونده ي 
دانش  آموز، مي تواند به برنامه ريزي قبلي من كمك زيادي كند. 
 درباره ي شيوه ي اطالع رساني به مدير، در زمان هايي 
كه به  علت بروز مشكلي نمي توانيد در مدرسه حضور پيدا 
كنيد، سؤال كنيد و شماره  تلفن هايي براي تماس ضروري 

دريافت كنيد.

 آماده سازي كالس درس
من كالسم را بررسي و شيوه ي چينش آن را برنامه ريزي 
مي كنــم. طرحي براي قرار گرفتن تختــه، كمد ديواري، 
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و عكس هايي از دانش آمــوزان را در كالس آويزان كنيد. 
فضايي براي مطالعه ي دانش آموزان، فضايي براي استفاده 
از رايانه، مكان هايي به عنوان ايســتگاه يادگيري و فضايي 
براي كتاب ها و مجــالت طراحي كنيد. در صورت نبودن 
فضا و كوچك بودن كالس مي توان از فضاي حياط مدرسه 
و كتا ب خانــه براي اين كار اســتفاده و غرفه هايي را براي 
انجام فعاليت هاي متنوع ايجاد كرد. براي دسترسي بهتر 
به كتاب ها مي توان آن ها را در سبدهاي رنگي (مثًال سبد 
قرمز براي داستان و سبد آبي براي كتاب هاي دانش افزايي 
علوم) دسته بندي و قابل حمل كرد. فضاي ايجاد شده الزم 
است اشتياق به يادگيري را در دانش آموزان چند برابر كند. 
اگر شــما به كالس، چينش و تميزي آن اهميت دهيد، 

دانش آموزان نيز به آن اهميت مي دهند.
فضايي را براي ارائه ي تكاليف توسط دانش آموزان اختصاص 
دهيد. همچنين، نسخه اي از تكاليف را در مكاني قرار دهيد 
تا دانش آموزاني كــه در آن روز غايب بوده اند، به آن رجوع 
كنند و از فعاليت كالس مطلع شوند. دانش آموزان معموًال در 
شروع كالس آموزگار را بمباران سؤال مي كنند. سعي كنيد با 

مهرباني، آرامش و صبر فراوان به آن ها پاسخ دهيد.
مكاني را نيز براي سخنان خود و صحبت درباره ي كالس 
و قوانيــن آن،  اعالم برنامه ي هفتگــي كالس و روند كار 
كالسي انتخاب كنيد. تميز كردن كالس پس از برنامه ي 

روزانه را به دانش آموزان گوشزد كنيد. 

 برقراري روابط دوستانه با دانش آموزان
سالم دوســتي مي آفريند. من در بدو ورود به كالس، 
خودم را معرفي مي كنــم و در صورت لزوم، نام خود را 
روي تخته مي نويســم. حتمًا نام دانش آمــوزان را ياد 

مي گيرم.
پــس در ادامه ي كالس شــخصيت مثبت و لحن 
مطمئن داشته باشيد، با استفاده از فعاليت هاي يخ شكن 
(مثل ترتيب دادن يك بازي كــه در آن بچه ها خود را 
معرفي كنند)، دانش آموزان را مشتاق و آن ها را با هم آشنا 
كنيد. انتظارات خود را به روشني اعالم كنيد. منطقي را 
كه پشت انتظاراتتان وجود دارد برايشان توضيح دهيد. 
اين موضوع را كــه فرايند ياددهي ـ يادگيري عمدتًا بر 
مبناي مشــاركت است، به آن ها تفهيم كنيد. چگونگي 

رسيدگي به دانش آموزان مشكل دار را نيز ياد بگيريد.
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صندلي ها و ميزها و وسايل دانش آموزان و تابلوي اعالنات 
تهيه كرده ام. اين كار به مديريت بهتر كالس درس كمك 

مي كند.
 مكانــي را در كالس براي ارائــه ي تكاليف به صورت 
هفتگي اختصــاص دهيد. الزم اســت دانش آمــوزان از 
فعاليت هاي خود به صورت هفتگي آگاه شوند و بدانند در 
طول يك هفته ي آموزشي چه اتفاقاتي مي افتد. اين كار به 
بسياري از سؤاالت پاسخ مي دهد. فهرستي از وسايل مورد 
نياز كه در كالس وجود ندارد تهيه كنيد و به مدير مدرسه 
يا معاونان بدهيد تا آن وسايل را خريداري كنند. شما براي 
تدريس خود به لوازم اوليه و اساســي نياز داريد. شيوه ي 
چينش كالس و وســايل موجود در آن به يادگيري بهتر 
دانش  آموزان كمك مي كند. به ياد داشته باشيد كه كالس 

نبايد شلوغ باشد.

 آمادگي و خوش آمدگويي به دانش آموزان
مــن كالس را بــراي خوش آمدگويي بــه دانش آموزان 
آماده مي كنم. مكاني را براي ارائه ي كارهاي دانش آموزان 

اختصاص مي دهم. 
پوســترهايي مرتبط با روز اول مدرســه به ديوار بزنيد 
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صندلي ها و ميزها و وسايل دانش آموزان و تابلوي اعالنات 
تهيه كرده ام. اين كار به مديريت بهتر كالس درس كمك 

مي كند.
 مكانــي را در كالس براي ارائــه ي تكاليف به صورت 
هفتگي اختصــاص دهيد. الزم اســت دانش آمــوزان از 
فعاليت هاي خود به صورت هفتگي آگاه شوند و بدانند در 
طول يك هفته ي آموزشي چه اتفاقاتي مي افتد. اين كار به 
بسياري از سؤاالت پاسخ مي دهد. فهرستي از وسايل مورد 
نياز كه در كالس وجود ندارد تهيه كنيد و به مدير مدرسه 
يا معاونان بدهيد تا آن وسايل را خريداري كنند. شما براي 
تدريس خود به لوازم اوليه و اساســي نياز داريد. شيوه ي 
چينش كالس و وســايل موجود در آن به يادگيري بهتر 
دانش  آموزان كمك مي كند. به ياد داشته باشيد كه كالس 

نبايد شلوغ باشد.

آمادگي و خوش آمدگويي به دانش آموزان
مــن كالس را بــراي خوش آمدگويي بــه دانش آموزان 
آماده مي كنم. مكاني را براي ارائه ي كارهاي دانش آموزان 

اختصاص مي دهم. 
پوســترهايي مرتبط با روز اول مدرســه به ديوار بزنيد 
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