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آموزگار دبستان عفت در شهرستان قائمشهر استان مازندران 
هستم. طی ٢٤ سال سابقة خدمت در آموزش وپرورش، همواره 
تکريم آداب و رسوم فرهنگی- بومی برايم اهميت خاصی دارد. 
برای استقبال از نوروز نيز برنامه های تربيتی و مفرح را با مشارکت 
فعال دانش آموزان کالس اجرا می کنيم. دبستان عفت در سطح 

شهرستان مروج سالمت است. 
اســفند ماه امسال (١٣٩٥) به مدير دبستان پيشنهاد دادم به 
مناســبت چهارشنبة پايان سال شمسی، جشنی با حضور همة 
دانش آمــوزان برگزار کنيم. هدف از اين طرح، تقويت ســالمت 
روانی و بروز نشاط دانش آموزان در محيط سالم دبستان، با تأکيد 

بر حوزة ميراث فرهنگی، بود. 
 يکی از ســاحت های تربيتی، ســاحت زيباشناختی و هنری 
است. در راستای اين ساحت، برنامه های متعددی قابل طراحی 
و اجرايند. ســند تحول بنيادين آموزش وپرورش در گزاره های 
ارزشی نظام تعليم وتربيت رسمی عمومی، به سالمت جسمانی، 

نشاط و تقويت اراده توجه دارد. در درک زيباشناختی، برانگيختن 
نشاط نيز اهميت دارد. از طرف ديگر، طرح ريزی هر برنامه ای در 
اين مسير، در بستر فرهنگ و ادب امکان پذير خواهد بود. دو بند 
سند، به هدف مطرح شده توجه ويژه دارد که عبارت اند از: الف) 
صيانــت از وحدت ملی و انســجام اجتماعی با محوريت هويت 
مشترک ايرانی-اسالمی؛ ب)وطن دوستی و افتخار به ارزش های 

اصيل و ماندگار ايرانی-اسالمی . 
 با توجه به فرهنگ بومی، اجرای مراسم های فرهنگی و سنتی 
در مدرســه ضرورت دارد بســياری از مهارت های اجتماعی و 
نگرشهای انســانی- ارزشی در قالب اين مراسم عرضه می شوند 
و دانش آموزان را به کسب تجربه های فعال اجتماعی در شرايط 

شاد تشويق می کنند.
اين طرح با انجمن اوليا و نمايندة آموزگاران به شــور گذاشته 
شد. يکی از خانواده ها چوب هايی برای آتش افروزی تهيه کرد. در 
هر کالس، مادر يکی از دانش آموزان، به عنوان نماينده، مسئوليت 
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پختن آش محلی مازندران (آش َگَزنه) را بر عهده گرفت. گروهی 
از دانش آموزان هم برای نوروزخوانی آماده شدند. 

 در روز فعاليــت ابتــدا دانش آموزان، به همــراه آموزگاران، 
کالس های خود را گردگيری کردند. شــادی و ســرور مدرسه 
را فراگرفته بود. برای نخســتين بار، مراسم با شکوه چهارشنبة 
پايان ســال با حضور همة دانش آموزان و کارکنان، به صورت 
همگانی، برگزار شد. در آتش افروزی، کارکنان مدرسه و اعضای 
انجمن اوليا، با رعايت نکات ايمنی، در کنار دانش آموزان بودند. 
در واقع، اجتماع کوچک مدرســه، با توجه به ســبک زندگی 

اســالمی- ايرانی، بازتابی از فرهنــگ مازندرانی بود. عالوه بر 
اين، مســئوليت پذيری، مشــارکت، اعتماد به نفس و شادی 

دانش آموزان تقويت شد. 
 بازخوردهايی که از دانش آموزان، خانواده ها و کارکنان مدرسه 
دريافت کرديم، نشــان داد برپايی چنين مراســمی در راستای 
حفظ ميراث فرهنگی اثربخش اســت. شــادی و اثرات تربيتی 
حضور دانش آموزان در اين برنامه به خانواده ها هم انتقال يافت. 
مهمتر از همه، از آســيب های حضور دانش آموزان در مکان های 

ديگر در روز چهارشنبه سوری نيز کاسته شد. 

با خواندن خاطره در می يابيم که نويســنده به خوبی توانســته اســت بين مراسم ملی و فضای 
مدرسه پيوند ايجاد کند. فضای پر نشاطی ايجاد کرده اند و عالوه بر دانش آموزان کالس خود ساير 

دانش آموزان و همکاران را به تالش و تحرک تشويق نموده و جواب هم گرفته اند.
اين خاطره نشان می دهد که ايجاد فضای پرنشاط و شاداب را که دانش آموزان بسيار به آن نياز 
دارنــد می توان به بهانه های گوناگون و در فرصت های پيش آمــده ايجاد کرد. البته انجام چنين 
برنامه هايی هميشه راحت هم نيست. همراهی مدير و همکاران و توجيه دانش آموزان ضروری است.

از ديگر نکته های جالب خاطره استفاده نويسنده از سند تحول در پيوند زدن بين مسائل ملی و 
آموزش وپرورش دانش آموزان است. اين تجربه نشان می دهد که معلم با هوشياری می تواند برخی 
فعاليت های پيش بينی نشــده در کتاب های درســی را به مدد ديگر برنامه های آموزش و پرورش 

اجرايی کند.
تأکيد نويســنده بر برنامه درسی پنهان حاکی از آگاهی ايشان بر ظرفيت های نانوشته و مخفی 
است که با درايت توانسته اند اوليای دانش آموزان را نيز در اين برنامه پنهان مشارکت دهند و موجب 
شوند پدری هيزم بياورد و مادری آش محلی تهيه کند. بايد به اين هوشياری و ظرافت در استفاده 
بهينه از چنين ظرفيتی برای پرورش روحيه اجتماعی دانش آموزان و توجه به تقويت مسائل ملی 
و ميهنی تبريک گفت. چنين فعاليت هايی نشــان می دهد که بين مسائل ملی و دينی رابطه های 

عميقی وجود دارد.
باز هم منتظر خاطرات شما خوانندگان گرامی هستيم.
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