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دكتر ابوالفضل بختياري
عضو هيئت علمي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

اشاره
اولين روز مدرســه، براي تمامي افرادي كه مدرســه را تجربه كرده اند، خاطره اي به ياد 
ماندني است. خاطره ي شيرين پيش از ورود به مدرسه، حين ورود، لحظه لحظه هاي اولين 
روز، اولين برخورد مربي، معلم، معاون، مدير و حتي سرايدار يا باباي مدرسه در جان و دل 

هر دانش آموز تا پايان عمر باقي است.

فرهنگ آموزش: اولين روز مدرسه
بحث را با يك سؤال شروع مي كنيم. آيا مربيان، معلمان، مديران، معاونان و كليه ي كارگزاران 
آموزشي از اهميت و نحوه ي برخورد با اولين روز مدرسه، و اولين مواجهه ي كودك با مدرسه 
مطلع اند؟ اي مدير (و معاون) آيا براي اولين روز مدرســه انديشــيده ايد؟ آيا براي اولين روز 
مدرسه ي خود ومعلمان برنامه داريد؟ آيا مي دانيد روز اول مدرسه چقدر مهم است؟ آيا مي دانيد 
بچه اي كه اولين بار به مدرسه مي آيد، چه تخيالت و تصوراتي از كالس، مدرسه، درس، معلم 
و فرهنگ مدرسه دارد؟ آيا مي دانيد روز اول مدرسه تمام حركات، سكنات، رفتارها، گفتارها و 
حتي در و ديوار مدرسه را بچه ها در ذهن يادداشت مي كنند؟ اگر به تجربه ي زيسته ي هركدام 
از افرادي كه مدرسه و كالس را درك كرده اند، بنگريم، براي اكثر افراد اولين روز مدرسه جزو 
خاطرات فراموش نشدني هر فرد در زندگي است. بچه ها پيش از ورود به مدرسه، از آموزگار، 
كالس و مدرسه تصورات و تخيالتي دارند كه با ورود به مدرسه، اين تخيالت و تصورات گاهي 
شــيرين، و گاهي تلخ مي شوند؟ يا حداقل شوق و ذوقي ايجاد نمي كنند؟ و اين گونه مي توان 
گفت اي كاش تمامي دست اندركاران نظام آموزشي، به ويژه مسئوالن پيش دبستاني و ابتدايي، 
يكي از مهم ترين كارهايشان اين باشد كه برنامه ي بحث اولين روز دبستان و نحوه ي رويارويي 
كارگزاران آموزشــي را جدي، مهم و با اهميت تلقي مي كردند و با اقداماتي، شادي، شادابي، 

بهجت، نشاط و حس خوب را از همان روز اول به بچه ها مي دادند.
در گفت وگو بــا مربيان، معلمان و همكاران فرهنگي، اكثر آن ها خاطره هاي شــيرين 
اولين روز مدرســه و اهميت آن را تأكيد كرده اند. كمتر مربي يا معلمي در نظام آموزشي 
كشــور ســراغ اولين مربي يا معلم خود را نمي گيرد و خاطرات شيرين معلم اول، مربي 

پيش دبستاني، ُمالي مكتب خانه (در نظام سنتي) را از ياد مي برد.
در اولين برخورد و اولين روز مدرسه تمام چشم، گوش و بدن بچه ها، كلمات، جمالت، 
نگاه ها، گفتارها و حتي پندارهاي معلمان و دســت اندكاران مدرسه را با جان و دل حس 

مي كنند و تصاوير فضاي فيزيكي مدرسه را در ذهن مي سپارند. فرهنِگ اولين روز 
مدرسه، مجموعه اي ارزش ها، باورها، هنجارها، رفتار، گفتار، پندار، آداب و عادات 
اســت كه مي توان عشق و شوق به مدرسه را در دانش آموز بيشتر كرد يا نفرت، 

بيزاري و ذلت را در او ايجاد كرد.
توصيه مي شود معلمان قبل از اولين روز مدرسه، با استفاده از تجربه هاي مديران و 
معلمان با سابقه، برنامه اي هرچند كوچك مختصر براي روز اول بچه ها فراهم كنند. 
براي مثال، با دادن گل، معرفي مدرسه و خود نيز معرفي بچه ها و البته بدون تأكيد 
بر مشــق ودرس، به بچه ها خوش آمد بگويند و زمينه هاي دوستي بين بچه ها را 

فراهم كنند. به ياد داشته باشيم كه مدرسه اولين مكان ورود اجتماعي آن هاست.
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