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مدرسه می تواند محیطی پویا و اثرگذار 
باشــد، به شــرط آنکه درک صحیحی 
از برنامة درســی داشته باشــیم و نیاز 
اســت که طرح درس ها و طراحی های 
آموزشی دیده شوند. یکی از برنامه هایی 
که در مدرســه اجرا کردیم، از آن دسته 
فعالیت هایــی بود که چندیــن برنامه و 
هــدف آموزشــی را در دل خود جای 
داده اند. در ایــن برنامه کالس درس به 
رســتوران تبدیل شد و دانش آموزان در 
قالب آن، مبحــث »تأثیر گرما بر مواد« 
درس علوم را یاد گرفتند. نشــان دادیم 
کــه آب در چند درجه به جوش می آید 
و مفاهیمــی همچون میعــان، تصعید 

و تبخیــر و اهدافی همچــون توجه به 
اهمیت صبحانه، روحیة نشاط و همدلی، 
محیــط زیســت، برخــورد اجتماعی، 
مســــئولیت پذیری، قانـون مــــداری، 
شکرگزاری و ساده زیستیـ  که همگی از 
مصداق های ساحت های شش گانة سند 
تحول بنیادین هستند ـ را با اجرای این 
برنامه آموزش دادیــم. به همین خاطر 
کالس درس به یک رستوران مبدل شد. 
میز و نیمکت ها کنار هم چیده شــدند، 
پروانه کســب و گواهی ســالمت صادر 
شد، دست ها شسته شدند، مدیر مدرسه 
آشپز، معلم مدرسه کارشناس بهداشت 
محیط و یکــی از دانش آموزان به عنوان 

کمک آشپز و دیگری به عنوان پیشخدمت 
انتخاب شدند که لباس مخصوص به تن 
کردند و بقیة دانش آموزان نیز مشتریان 

این رستوران شدند.
عبارت  برنامه  ایــن  اجرای  هدف های 

بودند از:

 توجــه به اهمیــت صبحانه 
ضعف  بدنی(:  ـ  زیســتی  )ساحت 
جســمانی و کســالت بچه ها حاکی از 
نخوردن صبحانه بود که متأســفانه هم 
دانش آموزان و هم اولیا در این امر مقصر 
بودند. اولیا توجهی به این امر نداشتند و 
فقط با دادن پول توجیبی بچه ها را روانه 
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مدرســه می کردند. بچه ها هم پول خود 
را صــرف تنقالت در بیرون از مدرســه 
می کردند. در این رستوران سعی کردیم 
صبحانه هایی ســالم مغذی، شامل نان و 
پنیر، خیار، شیر، نخود آب پز، گردو و ... 

ارائه دهیم. 

 توجه به محیط زیست )ساحت 
زیســتی بدنی، علمی و فناورانه(: 
استفادة زیاد از ظرف های یک بارمصرف 
به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده 
است، به گونه ای که حتی مواد داغ را هم 
در همین ظرف ها ســرو می کنند. برای 
تشریح جنبه های منفی این کار با توجه 
بــه درس مورد تدریس کــه تأثیرگرما 
بر مواد بود، ابتدا یک دماســنج میله ای 
بلنــد را که شســته و ضدعفونی شــده 
بــود، درون دیگ نخود گذاشــتیم که 
دماســنج درجة حرارت 100 را نشــان 
 داد. کارشناس بهداشت که معلم کالس 
بود، توضیحات الزم را برای بچه ها ارائه 
داد که شــامل میعان، تصعید، تبخیر و 
تأثیر گرما بر مواد می شــد. سپس تأثیر 
دما را روی ظرف یک بارمصرف نشــان 
داد. نتایج حاکی از تأثیر نامطلوب گرما 
روی ظرف های یک بارمصرف بود و معلم 
خطرات انســانی و زیست محیطی آن را 
به بچه ها، آشپز و پیشخدمت یادآور شد.

اجتماعی )ســاحت  برخورد   
سیاسیـ  اجتماعی(: فرهنگ برخورد 
با مردم در جامعه را باید از کودکی، چه 
در خانــواده و چه در مدرســه آموخت 
که از ضروریات برنامة درســی و تربیتی 
است. ابتدا بچه ها خواسته های خود را با 
کلمات نامناسب بیان می کردند. یا مثاًل 
دیگران را با کلمــه ای مثل »آی« مورد 

خطاب قــرار می دادند. تالش کردیم که 
بچه ها جمالت مؤدبانه مثل ببخشــید، 
معذرت می خوام، اگه ممکنه، بی زحمت، 
و ... را به جای کلمة »آی« به کار ببرند.

 روحیة نشاط و همدلی )ساحت 
مهم  ویژگی های  از  بدنی(:  ـ  زیستی 
این برنامه شادی و نشاطی بود که بچه ها 
با تغییر کالس به شــکل رســتوران به 
دست آورده بودند. دورهم بودن، همدلی 
و خنده هایی که رضایت  دانش آموزان را 
نشان می دادند، حاکی از تأثیر مثبت این 

برنامه بود.

 قانون مــداری )سیاســی ـ 
اجتماعی(: نصب پروانة کســب، تهیة 
کارت بهداشت، و اســتفاده از روپوش و 
کاله مناسب، از جمله مواردی بودند که 
در حوزة قانون مداری آموزش داده شدند. 
دانش آموزان آموختند که برای ایجاد یک 
واحد صنفی باید مجوزهای الزم را داشت 
و در غیر این صــورت از طرف قانون آن 

واحد صنفی تعطیل خواهد شد.

 ساده زیســتی )اعتقــادی، 
زیباشــناختی(:  اخالقی،  عبادی، 
رســتوران یــک کالس ســاده بــود با 
موسیقی سنتی و صبحانه  های معمولی. 
اما بچه ها با هم از خوردن صبحانه لذت 
بردنــد و غرق در دنیای کودکی خویش 
شــدند. آن ها  فهمیدند که ساده زیستن 

و همین خند ه هــای کودکانه می توانند 
جلوه های زیبای زندگی باشند. 

)اعتقــادی،    شــکرگزاری 
عبادی، اخالقی(: شروع کار با نام خدا 
بــود و قبل از تدریس نــام خدا بر زبان 
جاری شد تا بچه ها بدانند که تنها با یاد 
خداست که دل ها آرام می گیرد. در پایان 
هم همگی خدا را شــکرکردیم، به سبب 
نعمت های زیادی که به ما داده اســت؛ 
ازجمله ســالمتی، پدر و مادر، معلمان و 

این سفره ای که بر پا شده است.

 کار و کســب و روزی حالل 
اعتقادی،  و حرفــه ای،  )اقتصادی 
عبــادی و اخالقی(: معرفی شــغل 
رستوران داری و تالش برای کسب یک 
روزی حــالل از هدف هــای دیگر این 
برنامه بود که سعی کردیم این موضوع را 

یادآوری کنیم.

)سیاسی  مســئولیت پذیری   
ـ اجتماعــی(: بچه ها در ایــن برنامه 
ایفاگر نقش هــای اجتماعی بودند. آن ها 
دریافتند، چه پیشخدمت و چه مشتری، 
همه نســبت به افراد جامعه مســئول 
هســتند و در جامعه باید رفتار مناسبی 
داشته باشــند. در پایان همة بچه ها در 
شســتن ظرف ها، تمیزکــردن کالس و 
برگرداندن کالس به شکل اولیه همکاری 
کردنــد و هرگروه از بچه ها مســئولیت 

کاری را بر عهده گرفت. 
  

مدرســه مکانــی تک بعدی نیســت. 
جایی اســت بــرای ســاده زیســتن، 
خندیدن، شکرگزاری، مسئولیت پذیری، 

قانون مداری و زندگی.

بچه ها فهمیدند ساده 
زیستن و همین 

خند ه های کودکانه 
می توانند جلوه های 
زیبای زندگی باشند
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