
مدرســة روستايی ما مدرسه ای کوچک 
اســت که دانش آموزان دوره های ابتدايی 
و متوســطة اول به  صورت مختلط در آن 
تحصيل می کنند. هفتة قبل با دانش آموزان 
در اطراف روستا به اردو رفتيم. در اين فکر 
بوديم که چطور برنامه ريزی کنيم تا به دور 
از آموزش های خشــک و رسمی بتوانيم 
فرصت هايی بــرای يادگيری های  جذاب 
و البته دانش آموز محــور فراهم کنيم. از 
اوايل اردو چنــد اتفاق کوچک با عامليت 
دانش آموزان باعث شد فضای اردو به دور از 
آموزش های خشک و رسمی، با مشارکت 
فعال بچه ها جذابيت پيدا کند و در واقع، 
ترکيبی از تفريح و يادگيری در «اجتماع 

اردويی» بچه ها ايجاد شود.

البته قبل از حرکت، در  مدرســه برای 
گروه هــای بچه ها ســرگروه هايی جهت 
هماهنگی بيشــتر و بهتر انتخاب شدند. 
کمی دقت در فضای اردو نشــان می دهد 
کــه موقعيت های مختلفی وجود دارد که 
دانش آموزان می توانند به صورت ناخودآگاه 
و غيررسمی و حتی آگاهانه، مهارت های 
آموزشی و مهارت های زندگی متنوع را، از 
ساده و پيچيده و درسی و غيردرسی، عمًال 
از يکديگر فرا بگيرند. برای مثال، بچه ها با 
مدير و معلمان در کنار چشمة کوچکی که 
در محل وجود داشــت، نشستند و ضمن 
آب خوردن، صحبت هايشان به طور طبيعی 
و خودکار، به ســمت جلبک های سبزی 
رفت که در کنار چشمه رشد کرده  بودند 
و گفت و گوهای زيادی دربارة علت رشد و 
کاربردهای آن ها و حتی لزوم توجه زياد به 
موجوداتی مانند زالو و کاربردهای درمانی 
اين موجودات صورت گرفت. دانش آموزی 
نيز خاطرة زالودرمانی يکی از بســتگانش 
را تعريــف کرد. در ادامــه، مباحثی چون 
آلودگــی آب ها، کمبــودآب، قرارگرفتن 

کشور ايران در کمربند بيابانی دنيا و لزوم 
صرفه جويی در آب مطرح شد. همچنين، 
حاضــران در گودال هــای کوچک کنار 
چشمه به مشاهدة حرکات و شکل و رفتار 
قورباغه های کوچک و بزرگ پرداختند و 
دربارة مراحل رشد آن ها گفت و گو کردند. 
جالب اينجاســت که بعد از کلی صحبت، 
وقتی ســؤالی جدی بــرای بچه ها پيش 
می آمد، به سراغ معلمان می آمدند و فعاالنه 
پيگير پاسخ سؤالشان می شدند؛ در حالی 
که اگر قرار بود اين همه مطلب آموزشی 
به صورت رســمی مطرح شود، به احتمال 
زياد، موفقيت و جذابيت و مشــارکت اين 

چنينی بچه ها را همراه نداشت.

معموًال آنچه از اردوهای مدرسه ای به ذهن متبادر می شود، شادی و تفريح و نوعی رهايی از درس و کالس، به ويژه برای دانش آموزان 
است که در آن برای ساعاتی هم که شده، به دور از آموزش و نظم و ترتيب خاص مدارس کنونی، به تفريح و بازی بپردازند. از آن طرف 
هم عده ای در مدارس به فکر می افتند که در اين اردوها با گنجاندن برنامه های آموزشــی به صورت رسمی و در قالب سخنرانی، اين 
فضا را به نوعی پربار و آموزنده کنند که البته تجربة دانش آموزان از اين وضعيت و حتی خود ما از دوران دانش آموزی و دانشــجويی 
خالف اين نتيجه را نشان می دهد. به نظر می رسد که بهره گيری از موقعيت های غيرمستقيم و البته طبيعی فضای اردوها و توانمندی ها 
و مهارت های دانش آموزان در طول اردوها می تواند در ايجاد و بهبود ارتباط ميان مدرسه و دانش آموزان و يادگيری همراه با تفريح و 

بازی و نيز آموزش عملی مهارت های بزرگ و کوچک زندگی بهتر و مؤثرتر عمل کند.
در ادامه، تجربه ای از نگارنده در اين راستا آمده است.
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بچه ها با مشاهدة گياهان خوراکی فصل 
بهار (ريواس، چای کوهی، آويشــن و ...) 
دربارة اسامی و موارد مصرف اين گياهان 
و فوايدشــان اطالعات خوبــی در اختيار 
يکديگر گذاشتند. محور اين بخش، تجارب 
دانش آموزان بود؛ مثًال با مشــاهدة پشت 
برگ هــای گياه ريواس (بــه زبان محلی: 
اوشــقون) به مفاهيمی چــون رگبرگ و 
آونــد و نقش توليدکنندگــی گياهان در 
چرخه های طبيعی و... درکتاب علوم اشاره 

شد.
همچنيــن، بچه ها با شــمارش تعداد 
گلبرگ هــای گياهــان محلــی و يافتن 
درگلبرگ ها،  رياضــی  اعداد  مضرب های 
بــه مفاهيم گياهان لپــه ای و دو لپه ای و 
ويژگی هايی چون شکل ساقه و برگ ها نيز 

توجه کردند.
 

از جمله مهارت های ديگری که بچه ها در 
طــول اردوها ياد می گيرند، مواردی چون 
رعايت نظم گروهی و همکاری برای تهية 

غذاست. مثًال چند نفر از بچه های متوسطة 
اول تالش می کردند با روشن کردن آتش و 
قرار دادن کتری روی سنگ ها، آب جوش و 
سپس چای آماده کنند. بعد از مدتی تالش 
نامؤثر، يکی از بچه های ابتدايی به سمتشان 
رفت و آرام خم شد و با چند بار فوت کردن 
زير چوب های نيم ســوز (توجه به مسئلة 
مثلث آتش و نقش اکسيژن در آتش سوزی 
و ...) و قراردادن سه سنگ به صورت مثلثی 
در جهت وزش باد، آتش را برپا کرد و برای 
همه، سيب زمينی آتشی پخت. در آخر هم 
در اطراف آتش مقداری خاک ريخت تا باد 
آن را به زمين های اطراف گسترش ندهد. 
او همة اين مهارت های ساده اما کاربردی را 

در کنار پدرش ياد گرفته بود.
 

ارزشمند  اما  کوچک  يادگيری های  اين 
به راحتــی و در طول برنامــة  اردو اتفاق 

می افتند.
از جمله عوامــل مهم در يادگيری های 
مؤثــر در طول اردوها، کــه در اين اردو 
نيز شاهد آن بوديم، رفتار عوامل مدرسه 
اســت کــه دانش آمــوزان از آن پيروی 
می کنند. برای مثــال، در طول اردو يک 
کيســة نايلونی برای جمع آوری زباله در 
گروه معلمان قــرار داديم. جالب بود که 
بچه ها در دو گروه ديگر با ديدن اين کار 
ما، کيســه هايی پالستيکی را برای جمع 
آوری زباله هايشــان روی تنة يک درخت 
قــرار دادند و بقيه نيز ايــن کار را تکرار 
کردند. همچنين، در پايان اردو ابتدا مدير 
و معلمان به جمع آوری زباله های پراکنده 
پرداختند که اين کار نيز با مشارکت فعال 
دانش آمــوزان همراه شــد. يکی از آن ها 
کيسه های زباله را به قطعه چوبی، که به 
آن «چوب آشــغال ربا » می گفت،  وصل 
کرد و بچه ها به کمک هم آن را تا روستا 
حمــل کردند و باالخــره در داخل تنها 

سطل زبالة روستا که دهياری در جلوی 
مدرسه قرار داده است، انداختند. اين کار 
و مشارکت تأثيرگذار بچه ها مانع پراکنده 

شدن آشغال ها درطبيعت روستا شد.
 

   

دانش آمــوزان عالوه بر مدرســه، در 
خانــه و محيط هــای ديگــر، از جمله 
رســانه ها و فضاهــای مجــازی نيــز 
مهارت های مختلفــی را ياد می گيرند. 
آن هــا می توانند اين مهارت های متنوع 
اردوهــای  چــون  برنامه هايــی  در  را 
مدرســه ای و در طــول فعاليت هــای 
تفريحی و بازی و... با نظارت مناســب 
و تســهيلگرانة عوامل مدرســه، جهت 
هم افزايــی بــا ديگر دانش آمــوزان به 
اشــتراک بگذارند. اين امر در ترکيب با 
آموخته های کالسی، مانند مطالب علوم 
و رياضــی و ... و آموخته های محيطی 
جذاب  ضمن  بچه ها،  غيرمدرســه ای  و 
بــودن برای آن هــا در بهبــود رفتارها 
و هيجانــات و يادگيری هــای فردی و 
کســب  جمله  از  دانش آموزان،  جمعی 
مهارت های ســاده و پيچيدة زندگی در 
مدرســه اهميت بسزايی دارد. همچنان 
که در اين تجربة اردويی، دانش آموزان 
مطالب مختلف درســی و غيردرسی را 
ضمن فعاليت های اردو به همراه بازی و 

تفريح با يکديگر به اشتراک گذاشتند.
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