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 با ما حرف بزنید
دانش آموزان ســؤال های متفاوتی از معلمانشــان می پرسند تا جایی که برخی 
از معلمان گفته اند، بخشــی از ســاعت کالس را به مســائل این روزها اختصاص 
می دهند. این البته برای معلمانی اســت که همــراه دانش آموزند و می خواهند با 
دانش آموزانشان تعامل داشته باشند. با این همه برخی از معلمان هم توجه ای به 
سؤاالت و کنجکاوی های دانش آموزانشان ندارند، آن طور که برخی از دانش آموزان 
می گویند ایــن معلمان برخی وقت هــا تهدیدی هم برای دانش آموزان هســتند. 
موضوعی که هانا دانش آموز کالس دهم از آن حرف می زند: «اوایل سال تحصیلی 
مدرسه شلوغ بود و همه بچه ها اعتراض داشتند، یک بار افرادی به مدرسه آمدند 
که آنها را نمی شــناختیم. وقتی با این افراد صحبت می کردیم می گفتند شــما باید 
فقــط درس بخوانید و این موضوعاتی که مطرح می کنید به شــما ربطی ندارد. ما 
البته کمی ترســیدیم و ســکوت کردیم. چند روز بعد که مدرســه آرام تر شد فقط 
بــا معلم ها بحث و گفت وگو کردیــم. ما توقع داریم که مدیــر و معاونانمان با ما 
همراه باشــند و حر ف های ما را بشنوند. سر برخی از کالس ها هم با معلمان بحث 
می کنیم، مثال معلم فارســی یا ورزش حرفمــان را می فهمند و کامال با ما همدلی 
می کنند مــداوم می گویند درکتان می کنیم و می خواهیم کــه از حقوق خود دفاع 
کنید، اما برخی از معلمان تهدید می کنند، می گویند به شما چه ربطی دارد؟ از این 
حر ف ها سر کالس نزنید. نمره شما را کم می کنیم. یا به مدیر و معاون می گویند که 
سر کالس بحث کردیم. راستش تا حرفی می زنیم سریع می گویند مدرسه جای این 

حر ف ها نیست پس ما کجا حرفمان را بزنیم».
امیرارســالن دانش آموز کالس دوازدهم در یک مدرســه دولتی در مرکز شهر 
اســت. او هم مثل خیلــی از دانش آموزان حر ف هایی برای گفتــن دارد، برخی از 
این حر ف ها شــنیده می شود و برخی های دیگر اما نه. امیرارسالن درباره وضعیت 
ایــن روزهای مدرســه اش می گوید: «برخی از معلمان همراه ما هســتند و خیلی 
ســر کالس با ما گرم می گیرند. اما بیشــتر معلمان اجازه نمی دهند حرفی بزنیم. 
انگار می ترســند چیزی بگویند ما هم صحبتی نمی کنیم. بیشتر معلمان می گویند 
برایمان دردســر می شــود و نمی خواهیم حرف بزنیم .همین چند روز پیش ســر 
درس فارسی وقتی معلممان داشت شــعر دماوندیه ملک الشعرای بهار را برای 
ما می خواند همان جا چند تا از همکالسی هایم بحثی را مطرح کردند. معلم هم 
چنددقیقه ای با ما صحبت کرد و کالســمان واقعا خوب بود. اصال چرا نمی شــود 
در این باره همیشــه ســر کالس حرف بزنیم. اگر اجازه بدهند که حرفمان را بزنیم 
دیگر برای هیچ دانش آموزی اتفاقی نمی افتد. همان روزهای اول هم ما خواستیم 
حــرف بزنیــم اما اجازه ندادند و بعضی از بچه ها ســروصدا کردنــد و از آنها هم 

تعهد گرفتند».

معلمان در کنار دانش آموزان هستند
نرگس ملک زاده مدیر یک هنرســتان در تهران است. او نزدیک ۴۰۰ دانش آموز 
دارد که هر کدامشــان با دیگری متفاوت  اســت. از همان روزی که سال تحصیلی 
شروع شد، دانش آموزانش در حیاط مدرسه بحث و سروصدا می کردند. خانم مدیر 
هم هر روز زنگ تفریح در میان دانش آموزانش می رفت و گروه گروه با آنها صحبت 
می کرد. خودش می گوید تندترین حر ف ها را می شــنید و با لبخند و صبوری جواب 
تک تــک دانش آموزان را می داد. ملک زاده دربــاره وضعیت امروز دانش آموزانش 
می گوید: «در این هفته ها مدارس وضعیت آرام تری نسبت به اوایل سال تحصیلی 
دارد. دانش آموزان به آموزش بیشتر توجه می کنند و می توانم بگویم که ما به روال 
کاری خودمان برگشتیم. دیگر از برخوردهای شتاب زده اوایل سال خبری نیست. در 
آن روزها برخی ها می خواستند کنترل اوضاع را به دست گیرند. با جلساتی که برای 
مدیران می گذاشتند می فهمیدیم که نگاهشان کنترل دانش آموزان است و این نگاه 

شــرایط را برای ما در مدسه سخت تر می کرد. هم اکنون خودشان هم فهمیدند که 
این اقدامات اوضاع مدرسه را به هم می ریزد و این نگاه غیرکارشناسی است. در این 
دو هفته مدیریت دانش آموزان را بر عهده مدیران و معلمان گذاشتند و مدارس را 
رها کردند. حاال شــاهد آرام شــدن دانش آموزان در مدارس هستیم. البته این بدان 
معنا نیســت که دانش آموزان اعتراضی نکنند، آنها خیلی زیرپوســتی حرفشان را 
می زنند اما دیگر فضا آشفته نیست. البته به عنوان مدیر مدرسه معتقدم که برخی 
از دانش آموزان در آن فضای ملتهب مدرســه می ترســیدند حرفی به معلمانشان 
بزنند هم اکنون که فضا آرام شــده، ســر کالس های درس با معلمانشــان بحث و 

گفت وگو انجام می دهند.
این مدیر مدرسه خودش معتقد به فضای گفت وگو با دانش آموزان است، برای 
همیــن از همان روز اول هــم به معلمان گفته بود که اگــر دانش آموزی بحثی را 
مطرح کرد برخورد جدی با دانش آموز نداشــته باشند: «دانش آموزان از همان روز 
اول می خواســتند گفت وگو کنند، آنها گوشــی برای بحث های خود می خواستند. 
البته وزیر آموزش و پرورش هم تأکید کرده بود که مدیر و معلم باید دانش آموزان 
را قانع کنند. البته در گفت وگو دوطرفه نمی شــود کســی را قانع کرد. ما این روزها 
بیشتر شنونده حر ف های دانش آموزان هستیم. سکوت می کنیم تا آنها حرف بزنند. 
فکــر می کنم دانش آموزان امروزی ســطحی نگر نیســتند. دانش آموزان اطالعات 
بســیاری دارند. آنها لذت می برند از فضای بحــث و گفت وگو. بنابراین ما این فضا 
را ایجــاد کردیــم. در روزهای اول افراد با دیدگاه های خاص به مدرســه می آمدند 
و با دانش آموزان صحبت می کردند. اما کم کم متوجه شــدند که اولیای مدرســه 
را باید بــا دانش آموزان تنها بگذارند و اجازه دهند کــه خیلی از مباحث را از زبان 
معلمانشــان بشنوند و در چارچوب های درس ها این صحبت ها پیش می آید. البته 
برخی وقت هــا هم درس هیچ ربطی به موضوع مطرح شــده دانش آموزان ندارد 
اما دانش آموزان بســیار اســتادانه موضــوع را ربط می دهنــد و معلم هم مجبور 
می شــود در همان مســائل درســی با دانش آموزانش گفت وگو کند. به عنوان یک 
مدیــر می گویم که این روش بهترین روش اســت و ما بایــد همین مدل آموزش و 

شنیدن صدای دانش آموزان را ادامه دهیم».
دانش آموزان عالقه ای به کتاب های درسی ندارند

ملک زاده البته به آگاهی دانش آموزان نســبت به شــرایط روز جامعه اشــاره 
می کنــد، اینکه کتاب های درســی فعلی پاســخی بــه نیازهــای دانش آموزانش 
نمی دهد و شــیوه آموزش و پــرورش باید برای پرورش دانش آمــوزان تغییر کند: 
«برخی کتاب های درســی با توجه به نیاز های دانش آموزان نیســت. محتوایی که 

دانش آموزان می گیرند با توجه به معلوماتشــان نیست و این محتوا را دانش آموز 
نمی پســندد حتی دانش آموزان نســبت به مثال هایی که معلمــان برای مباحث 
درســی می زنند انتقاد می کنند. این دانش آموزان از لحاظ اطالعات آماری بســیار 
خوب هســتند، آنها اندوخته های بســیاری دارند، چراکه فضــای مجازی اطالعات 
بســیاری به آنها می دهد و دیگر به این کتاب های درســی نیــازی ندارند. می گویند 
دهه هشــتادی ها سطحی نگرند، من این موضوع را قبول ندارم. دانش آموزان بیشتر 
نگاهشان به محتواست. بسیار ســؤال می پرسند و دنبال این سؤال ها در کتاب های 
درسی شان می گردند. ولی جوابی پیدا نمی کنند. برای همین گرایشی به کتاب های 
درسی شــان ندارند. همین موضوع موجب می شــود که آنهــا عالقه مند به فضای 
مجازی شــوند تا جواب تمام سؤال هایشان را پیدا کنند. مثال درسی مثل مطالعات 
جامعه شناسی در پایه های پایین تر متناسب با نیاز های فکر بچه ها نیست. خیلی از 
دانش آموزان ما گسترده تر از آن چیزی که در کتاب های درسی شان است، با مباحث 
اجتماعی ســروکار دارند. کلیدواژه هایی که در کتاب اســت متناسب با نیازهای روز 
دانش آمــوز نیســت و دانش آموز دایره لغاتش خیلی گســترده تر اســت. کتاب ها 

اطالعاتی به دانش آموز نمی دهد که او بگوید که خب امروز چیزی یاد گرفتم».
دانش آموزان جسورتر شده اند

برخی از معلمان بر این باورند که درســت اســت تنش ها را پشت سر گذاشتیم، 
امــا باید صدای دانش آموزان را شــنید، نبایــد آنها را وادار به ســکوت کرد و از آنها 
خواست که کارهایی انجام دهند که باب میلشان نیست چراکه دانش آموزان امروزی 
متفاوت تر از نســل قبل هستند. این موضوعی است که محمدرضا نیک نژاد معلم به 
آن اشاره می کند و می گوید: «برخالف آن چیزی که می گویند معلم همراه دانش آموز 
نیســت، در اکثر مدارس معلمان و دانش آموزان همدل بودند. این واقعیتی بود که 
در مدارس وجود داشــت. دانش آموزان در فضــای مجازی حضور دارند و تصاویری 
از اعتراض ها را می دیدند و در مدرسه ما هم این موضوعات وجود داشت، حتی یک 
روز تنش باال گرفت اما موضوع با همدلی مدیر و معلمان حل شد. این دانش آموزان 
متوجه شــدند که پتانســیلی دارند. همکارانمان این انعطاف را داشــتند و توانستند 
تا حدودی با دانش آموزان کنار آیند. فضای گفت وگو در مدرســه بیشــتر شده است. 
بایــد بدانیم که دانش آمــوزان در جامعه هســتند و از قبل هم دربــاره موضوعات 
اجتماعی اطالعات داشــتند. آنها در شبکه های اجتماعی هستند. ما می دانستیم که 
چــه اتفاقی برای دانش آموزان می افتد. به هر حــال دانش آموز امروز با این فضایی 
که در جامعه تجربــه کرده و همچنین تجربه ای که در شــبکه های اجتماعی دارد، 
بســیار تغییر کرده. البته شــکل ارتباط پدر و مادر هم با فرزندانش فرق دارد. با این 
همه باید تا اندازه زیادی این نســل که این اتفاقات را رقم زده، به رســمیت شناخت 
و خواســته هایش را دید». او به شجاعت نســل جدید دانش آموزان اشاره می کند و 
می گوید: «دانش آموزان در بیان دیدگاهشان جســورتر شده اند. حرفشان را راحت تر 
می زنند. آنها هر حرفی را قبول نمی کنند. این نسل تجربه اینترنت، فیس بوک، تلگرام، 
اینســتا و بازی های آنالین را دارد. می خواهم بگویم این نســل متفاوت است و ما به 
عنوان مدیر و معلم که با این دانش آموزان ســروکار داریم این تفاوت را می فهمیم. 
می دانیم که هر لحظه می توانند اعتراض کنند. برای همین با دانش آموزانمان ارتباط 
و تعامــل برقــرار کردیم و آنها هم با ما راحت تر حــرف می زدند. ما به عنوان معلم 
ســازوکار این موضوع را پیدا کردیم تا در یک محیط آرام دانش آموزان می گفتند و ما 
هم می شــنیدیم. اما در موقعیتی که دانش آموزان اعتراضات شدید داشتند، کسانی 
آمدند و برخوردهایی با دانش آموزان داشــتند. دانش آمــوز امروزی را باید قانع کرد 
آنها خیلی جســورانه تر حرف می زنند و ترســی هم از کسی ندارند. می خواهم تأکید 
کنــم که به عنوان یک معلم در کالس از قبل با این موضوعات آشــنا بودم و فضای 
گفت وگو را در کالسم همیشه داشتم. اما می توانم بگویم دانش آموزان این روزهایم 
در بیان حر ف هایشــان جسورترند و دغدغه هایشان نســبت به قبل بیشتر شده است 
همین دغدغه آنها را بی تاب کرده اســت. آنها نقدهای جدی به ســاختار اجتماعی 

دارند و باید برای این دانش آموزان پاسخ های قانع کننده داشته باشیم».
با نسلی مطالبه گر روبه رویم

علی بهشتی نیا معلم ادبیات دبیرستانی پسرانه در شهریار است. او در منطقه ای 
محروم درس می دهد که نیازهای دانش آموزانش با برخی از دانش آموزان مناطق 
مختلف تهران متفاوت تر است. بهشــتی نیا هم همچون دیگر معلمان می خواهد 
فضا را برای تعامل با دانش آموزانش بیشــتر کند، اما قوانین ســفت و سخت مدیر 
مدرســه دستش را بسته و دیگر نمی تواند آن طور که باید و شاید با دانش آموزانش 
ارتباط برقرار کند. خودش می گوید، همیشــه ســعی کرده حــرف دانش آموزان را 
بشــنود اما این روزها شــرایط مدرسه نامناسب شــده و دانش آموزان با ترس و لرز 
حرفشــان را می زنند و خود معلمان هم کمتر وارد این مباحث می شوند: «مدرسه 
جای آموزش مهارت های اجتماعی است و یکی از مهارت های اجتماعی هم همین 
اصل گفت وگو است. ما باید به دانش آموزانمان گفت وگوکردن را یاد دهیم. برخی 
از درس هــا مثل محیط زیســت، مطالعات اجتماعی و ادبیــات و تاریخ خاصیتش 
گفت وگوی آزاد در کالس است. ما باید به دانش آموز پاسخ گو باشیم که چرا برخی 
از این شــرایط در جامعه پیش آمد. اما برخی از مدیران نگاه باال به پایین دارند و از 
ما می خواهند موضوعاتی کــه در آموزش و پرورش منطقه به آنها دیکته کرده اند 
را انجام دهیم. وقتی بحث دانش آموزان را هم جواب می دهیم مدیر می گوید چرا 
این موضوعات را مطرح کرده اید. ما باید بدانیم با نســلی روبه رو هســتیم که دیگر 
نگاه از باال به پایین را قبول نمی کند. این نســل مطالبه گر اســت و اگر ما به عنوان 
معلم جوابشان را ندهیم، او پرخاشگر می شود و از جامعه این جواب را می گیرد».

برخی از معلمان و دانش آموزان از این روزهای مدرسه می گویند

باید گفت وگو کنیم
هدی هاشــمی: مدارس   آرام شده اســت. حداقل دیگر مثل قبل خبری از اعتراضات دانش آموزان نیست. آن طور که مسئوالن آموزش و پرورش گفته اند، مدیران مدارس با دانش آموزان گفت وگو می کنند تا روال کار مدارس به سمت آموزش 
پیش رود. گرچه برخی از معلمان می گویند که بخش نامه های ســفت و ســختی برای کنترل اوضاع به مدیران داده اند، مدیران هم از معلمان خواســته اند تا شــرایط را آرام کنند. با این همه آن طور که برخی از معلمان می گویند، دانش آموزان 
می خواهند شنیده شوند و راه آن هم فقط «گفت وگو» است، باید با دانش آموزان تعامل کرد، حر ف هایشان را شنید و پاسخی برای نقدهای تند و تیزشان داشت. دانش آموزان از نسلی می آیند که حر ف هایی برای گفتن دارند، نسلی که با اینترنت 

و موبایل بزرگ شده و نگاه متفاوتی نسبت به نسل قبل خود دارد. معلم اگر نتواند این دانش آموزان را قانع کند، نمی تواند آموزش را پیش ببرد. پرسش آن است که دانش آموزان چه می خواهند و معلمان چه باید انجام دهند؟

تــازه صنعــت هم مصرفــش باالســت و بارها 
شنیده ایم که از مکان یابی نامناسب صنایع فوالد در 
استان های اصفهان و یزد ِگله کرده اند که تمام آب ها 
را به خود اختصاص داده. متأســفانه در ســال های 
گذشته نبود جدیت در برنامه ریزان و مدیران استانی 
باعث عدم تدوین و برنامه ریــزی برای کنترل میزان 
مصرف آب نیز شــده اســت؛ امــا خوش بینی های 
بی معنی مسئوالن هم همیشــه مانعی بوده است 
بر ســر راه ازســرگیری رویه های مصرف درســت و 
بهینه آب. در ســال های اخیر صدها بار شــنیده ایم 
که مثال رئیس جمهور یا وزیر گفته اســت: از دریای 
خــزر یا از خلیج فــارس به کویر و حاشــیه های آن 
آب می آوریم! انگار این کار مثل آب خوردن اســت. 
خود شیرین کردن آب دریا مصیبتی است که برادران 
کشــورهای آن سوی خلیج فارس خیلی مواظب اند 
از آن حرفی نزنند؛ اما کیست که نداند نمک غلیظی 
کــه در اطراف تأسیســات آب شــیرین کن ها به دریا 
ریخته می شود، بعد از گذشت سال ها محیط را برای 
موجودات زنــده تحمل ناپذیر می کند و به مرگ دریا 
منجر می شود. خالصه اینکه همه نوع انتقال آب که 
سال هاست از کرج و طالقان تا جاجرود و الر... تمام 
آب های منطقه بزرگ اطراف ما را جمع می کند و به 
تهران می آورد، تعادل حیــات را نیز برهم می زند و 
همین اتفاق در دیگر نقاط نیز می افتد. پس چاره ای 
نداریم جز آنکه نگاه قدیمی ســنتی و صرفه جویانه 
پدران مان را پیشــه کنیم و به توصیه های دوســتان 

محیط زیستی مان گوش دهیم که می گوید:
۱- شیر آب را زیادی باز نکنید. اکثر مواقع با فشار 

خیلی کمتر از آنی که عادت داریم، هم کار به راحتی 
انجام می شود.

۲- حتمــا درون مخــزن ســیفون های توالت ها 
یک بطری یک یا یک و نیم لیتــری پر از آب بگذارید. 
این طوری هــم هر بار که ســیفون می کشــید، آب 
کمتری مصرف می شــود، هم در صورت قطعی آب 

یک ذخیره دارید.
۳- اگــر موهای خودتــان یــا اطرافیان تان بلند 
است، بدانید که آب زیادی برای شستن موهای بلند 

هدر می رود.
۴- هــر روز دوش گرفتن واقعا ضروری نیســت. 
هفته ای دو بــار کامال کافی اســت؛ به ویژه االن که 
هوا ســرد است. در بقیه روزها کافی  است که با آب 
کم جاهای خاص و الزم را بشویید. هر بار که دوش 
می گیریــد، هم زمان بگیرید بــرای مدتی که آب باز 
است و سعی کنید این زمان را کم کنید. (رکورد من 

یک دقیقه و ۳۰ ثانیه است).
۵- تا می توانید کمتر لباس و ظرف کثیف کنید تا 
شست وشوی کمتری نیاز باشد. هر فرد می تواند یک 

لیوان یا یک بشقاب را از صبح تا شب استفاده کند.
۶- هرگــز و هرگــز در مواقعــی کــه دســت یا 

دندان های تان را می شویید، شیر آب را باز نگذارید.
۷- شست وشوی ظروف را به ماشین ظرفشویی 
بسپارید (از برنامه های کم مصرف آن استفاده کنید).
۸- شست وشــوی ســبزی و میوه را با یک ظرف 
بــه صورتی انجــام دهید که ابتدا ظــرف را با مواد 
ضدعفونی کننده و شــوینده پر کرده و سپس سبزی 
و میو ه ها را داخل آن بریزید. بعد از مدتی، ســبزی و 

میوه ها را از ظرف خارج کرده و این بار ظرف را با آب 
پر کنید و در ادامه میوه و ســبزی را داخل آن بریزید. 
از ظــرف آب دوم می توان بــرای آبیاری گلدان های 

داخل خانه استفاده کرد.
۹- هرگز و هرگز از آب شــیر برای شست وشوی 
زمین، ماشــین، حیاط و... اســتفاده نکنیــد؛ مگر به 
اندازه یک سطل و آن هم فقط وقتی که خیلی خیلی 
ضروری باشــد؛ وگرنه یک دستمال مرطوب در اکثر 

مواقع کفایت می کند.
۱۰- بــه همه اطرافیــان دائم درمــورد مصرف 
آب تذکر دهید. تا شــیر آب باز می شــود، همه باید 
یادشان بیفتد که مراقب باشند. بگذارید این فرهنگ 

جا بیفتد.
این خجالت آور اســت که بگویند در این شرایط 
بی آبی تهرانی ها رکورد مصرف لحظه ای آب در پاییز 
را شکستند! روز گذشته شــهر تهران رکورد مصرف 
لحظــه ای ۴۶ هزار و ۸۰۰ لیتر بــر ثانیه را در پاییز زد؛ 
درحالی که میزان ورودی آب به ســدهای تهران ۳۲ 
هزار لیتر بر ثانیه است. چه خوب می شود اگر مردم 
تصمیم بگیرند کمتر آب مصرف کنند. در حال حاضر 
مصرف ســرانه آب در تهران ۲۳۰ لیتر اســت که با 
وضعیت مطلوب که ۱۳۰ لیتر اســت، فاصله زیادی 
داریــم و باید با تغییر الگوی مصــرف این کمبودها 
را جبــران کنیــم. این را هــم فرامــوش نکنیم که 
البته صرفه جویی مهم اســت؛ اما حدود ۳۰ درصد 
آب تهران از لوله ها هدر می رود. شــاید بهتر باشــد 
جدی تر به موضوع اصالح شــبکه آب رسانی تهران 

نگاه کنیم.
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