ﻧﻮروزی زﯾﺒﺎ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ

ﭘﯿﮏ ﻧﻮروزی ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد...
ﭘﯿﮏ ﻧﻮروزی ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد .رﺿﻮان ﺣﮑﯿﻢزاده ﻣﻌﺎون آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
»ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻧﻮروزی« ﺑﯿﺎن ﮐﺮد» :اﻣﺴﺎل دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﮏ ﻧﻮروزی ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪﺟﺎی آن
ﻃﺮﺣﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ آن داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﺎ داﺳﺘﺎنﺧﻮاﻧﯽ ،داﺳﺘﺎنﮔﻮﯾﯽ و داﺳﺘﺎنﻧﻮﯾﺴﯽ آﺷﺘﯽ ﺑﺪﻫﯿﻢ و
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﺎد را ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ اﻣﺴﺎل ﻫﻔﺖ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن داﺳﺘﺎنﮔﻮ و داﺳﺘﺎنﻧﻮﯾﺲ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﺧﻼﻗﯿﺖ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی دﯾﺪاری و ﺷﻨﯿﺪاری و ﺧﻮاﻧﺪن در داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد) «.ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ(
اﻣﺎ ﺑﻪﻋﻘﯿﺪه ﻓﺮﯾﺒﺮز درﺗﺎج ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم روانﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺸﺎوره ﮐﺸﻮر در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﻠﻨﺎ» :ﺑﻪاﻧﺪازه
ﮐﺎﻓﯽ ﺣﺠﻢ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ در ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﻧﺪ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺧﻼﺻﻪ آن را ﻫﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪان ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭘﯿﮏ ﻧﻮروزی ﻣﻼلآور ﺷﻮد ،ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ دارد .اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ و درک ﮐﺮدهاﻧﺪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺬاب و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺟﺎری ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﺲ را درﮔﯿﺮ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد در
آﯾﻨﺪه ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ داﺳﺘﺎنﻧﻮﯾﺴﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺧﻮب ،وﮐﻼی ﺧﻮب و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﺗﮑﻨﺴﯿﻦﻫﺎ و
ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﮐﻨﯿﻢ و از آنﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻓﻘﻂ روی
ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻮروز ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻧﮕﺎه ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ راه ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ
ﭼﻄﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ،از اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ،از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎ و ﺣﺘﯽ از وﺑﻼگﻫﺎ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ و در اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﭽﻪ دﯾﺪهاﻧﺪ و آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ را در اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮐﺘﺎب ﺑﺮوﻧﺪ و از ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ،زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از دورانﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری
اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺘﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﻠﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و اﻧﺘﺨﺎب و ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ
رﻓﺘﻨﺪ ﺻﺪای درﯾﺎ ،رودﺧﺎﻧﻪ ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﭘﯿﭽﺶ ﺑﺎد در ﻣﯿﺎن ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی درﺧﺘﺎن را ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺑﺮگﻫﺎی اﻓﺘﺎده روی زﻣﯿﻦ
ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺣﺘﯽ ﺟﺎﻧﻮاراﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎی ﺧﻮد
ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﻋﮑﺲﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺷﮑﻞ ﮐﻮهﻫﺎ و ﻧﻮع ﺳﻨﮓﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﭼﻄﻮر ﮔﺴﻞﻫﺎ را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﻬﻤﺎن اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﮐﻮهﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻣﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﺑﻪﺟﺎی ﭼﯿﺪن ﯾﮏ ﮔﻞ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﯽﺗﻮان از آن ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﻟﺬت اﯾﻦ ﮐﺎر دهﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺪفﻫﺎ و ﺟﺎﻧﺪاران ﺟﺬاﺑﯽ داﺷﺖ ،ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،از آنﻫﺎ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﯾﻦ ﺟﺴﺎرت را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺎزﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﻧﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪ .آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﺑﮑﺸﻨﺪ .از زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ،از درﺧﺘﺎن ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ وﯾﺮان ﺷﺪه ،از ﺷﺎﻟﯿﺰارﻫﺎ و
ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﮐﻮهﻫﺎی ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪهای ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺧﺎﻧﻪ وﯾﻼﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﺮجﻫﺎی ﺑﯽﻫﻮﯾﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز راه و رﺳﻢ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮه،
ﻋﮑﺲﻫﺎ ،ﺻﺪاﻫﺎ و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ را در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﺘﺮک )ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد اﯾﻤﻨﯽ و
ﻧﻈﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﯿﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬارﻧﺪ ،درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﺮای
اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻫﻢ راهﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ وﺟﻮد دارد؛ از اﯾﺠﺎد ﯾﮏ وﺑﻼگ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﯾﺎ
ﺻﻔﺤﻪ در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﺪه ﺑﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﯾﮋه
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪراﺣﺘﯽ و در اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺟﺴﺖوﺟﻮﮔﺮیﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر آﻧﻘﺪر ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺟﺴﺖوﺟﻮ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻬﯿﻪ و آن را روی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪﺟﺎی ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم
ﺗﮑﻠﯿﻒﻫﺎی ﺑﯽﺧﺎﺻﯿﺖ ،ﻣﻘﺪﻣﺎت ﯾﮏ آﯾﻨﺪه ﺧﻮب را ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪا اﺳﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن و واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﺎرآزﻣﻮده ،ﮐﺘﺎبﺧﻮان و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ اﺳﺖ .اوﻟﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﻮدک دروﻧﺸﺎن
ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و اﺳﯿﺮ روزﻣﺮﮔﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ:
 ﭘﯿﮏ ﻧﻮروزی ﺣﺬف ﺷﺪ )ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ( )(/https://www.mehrnews.com/news/4226540 -ﺣﺬف ﭘﯿﮏ ﻧﻮروزی و اﻣﺎ و اﮔﺮﻫﺎی آن )ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﮐﺘﺎب اﯾﺮان(

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 11ﻓﺮوردﻳﻦ 1397

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/opinion/12305/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB
%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D
9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF

