
ويدا  وحيدنيا

سال تحصيلي 87 ـ 1386 سرگروه زمين شناسي 
اســتان بودم. در يكي از بازديدها با مهندس صادق 
احمدي آشنا شدم و ايشان اطالعاتي در مورد رشتة 
تحصيلي خودشان و كارگاه محل كارشان در اختيارم 
قرار داد. آقاي احمدي مســئول كارگاه صنايع چوب 
بسيار مفيد بودند.»هنرستان امام خميني)ره(« بود و مطالبشان برايم 
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پس از اين مالقات به فكر افتادم از ايشان براي تهية 
تعدادي »جعبة ســنگ« براي نگهداري نمونه هاي 
ســنگ و كاني كتاب درسي ســال سوم رشتة علوم 
تجربي كمك بگيرم. ايده ام را با ايشان مطرح كردم 
و راهنمايي خواستم. در ضمن در آن موقع بودجه اي 
براي تهية جعبه ســنگ ها در اختيارم نبود. مهندس 
احمدي با متانت و صبوري درخواســتم را شنيد و 
سپس گفت: »با مدير هنرستان مطرح مي كنم و به 

شما اطالع مي دهم«.
مهنــدس صابري، مدير وقت هنرســتان، با لطف 
فراوان، پيشــنهاد تهية جعبة سنگ را پذيرفته بود 
و ايــن خبر خــوش را مهندس مكانيكــي، معاون 
هنرســتان، در تماس تلفني به من اعالم كرد. قرار 
جلســه اي حضوري را با مهندس احمدي گذاشتم و 
در مورد اندازه هاي جعبه ها و فضاهاي الزم و طراحي 

با ايشان هماهنگي هاي الزم را انجام دادم.
در آن سال ها آزمايشگاه هاي مدرسه هاي استانمان 
فاقد نمونه هاي الزم براي تدريس كتاب سوم بودند 
و يــا نمونه هاي موجود بــدون نام گذاري و گاه قابل 
شناســايي نبودند. لــذا وجود جعبه ســنگ هايي با 
نمونه هاي مطرح شده در كتاب درسي براي تدريس 
بسيار ضروري به نظر مي رســيد. مهندس احمدي 
در كارگاه چوب هنرســتان امــام خميني به كمك 
دانش آموزان اين رشته از ضايعات چوب هاي كارگاه 
شروع به ســاخت جعبه كردند كه نويدبخش اتفاق 

بسيار خوبي بود.
تا آماده شــدن جعبه ها و براساس مشورت با خانم 
سميعي كه در آن سال عضو گروه زمين شناسي استان 
بودند، تصميم گرفتيم بــراي تهية نمونه به »معدن 
قلعــه زري« برويم و از نمونه هــاي آنجا براي تجهيز 
جعبه ها استفاده كنيم. هماهنگي با مسئوالن معدن 

قلعه زري كه اطراف بيرجند قرار دارد، انجام شــد و 
همراه با ايشان با ماشين شخصي شان به معدن رفتيم 
و براساس برآورد، به تعداد الزم از نمونه ها تهيه كرديم. 
پس از آن براي مصرفي نمونه هاي موجود در جعبه ها 

دفترچة راهنما تهيه و به تعداد الزم تكثير شد.
روز تحويل گرفتن جعبه سنگ ها بسيار خاطره انگيز 
بود. اتفاق آموزشــي خوبي رقم مي خورد تا دبيران 
هنگام تدريس كتاب زمين شناسي سوم علوم تجربي، 
با داشتن اين جعبه، نمونه ها را به رؤيت دانش آموزان 
برســانند و ســپس ويژگي هاي آن ها را بيان كنند. 
بديــن ترتيب تدريــس ايــن درس، خصوصًا فصل 

كاني ها، بسيار دل پذير و ماندگارتر مي شد.
شكســتن نمونه ها و چيدن جعبه ســنگ ها هم با 
اينكه زحمت فراوان داشــت، خالــي از لطف نبود. 
تهية تعــدادي براي نمونه ها و قــرار دادن آن ها در 
جايگاهشــان در جعبه نيز به لطف خانم سميعي با 
دقت تمام انجام شد. بعد از آماده شدن همة جعبه ها 
آن ها را براي مناطق اســتانمان فرســتاديم و حتي 
يك جعبه را نيز به دبيرخانة راهبري زمين شناســي 
مستقر در شهركرد ارسال كرديم تا در جريان انجام 

اين فعاليت قرار گيرند.
بازخورد اين ايده از طــرف دبيران و دانش آموزان 
بسيار مثبت بود و به لطف خداوند، گامي در تدريس 
درس زمين شناسي برداشــته بوديم. در پايان الزم 
مي دانــم از آقايــان صابري، مكانيكــي، احمدي و 
هنرســتان كاردانش امام خمينــي بيرجند و خانم 
ســميعي، قدرداني و تشــكر كنم. بدين ترتيب، با 
ضايعات بي مصرف در كارگاه چوب يك هنرســتان 
فني وحرفه اي، براي رشتة علوم تجربي ابزار آموزشي 

ساخته شد.


