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مدرسه سبز
وقتی به آمارها نگاه می کنیم پیشرفته ترین کشورها، 
آنهایی هستند که فرهنگ سازی برای افراد جامعه را 
از طریق سیستم آموزشی و داخل مدارس گسترش 
داده اند. مدرسه  آفرینش نو در مهرشهر کرج هم با 
داشتن معلم ها و مدیریت خالقش دست به فرهنگ سازی در این زمینه 
زده. در واقع، آنها یک هدف بزرگ دارند، آن هم تالش برای تبدیل 
کردن مدرسه شان به مدرسه ای محیط زیستی و اصطالحا »سبز«. هر 
سال دانش آموزان پایه ششم دبستان به کمک معلم علوم مدرسه، 

خانم توانا با مراحل ساخت کاغذ آشنا می شوند و متوجه می شوند 
برای مصرف سالیانه کاغذ هر دانش آموز حداقل یک درخت قطع 
می شود. آنها در کنار آموزش های کتاب، یک پروژه محیط زیستی 
را  هم دنبال می کنند. امسال با پیگیری خبر تاسیس مدارس سبز 
و مطالعه اهدافی که این مدارس دنبال می کنند، تصمیم گرفتند با 
توجه به فضا و امکانات مناسبی که داشتند و حمایت های مدیریت 
دبستان این اهداف را عملی کنند. بچه ها در قالب گروه های 4  نفره 

با اهداف زیر فعالیت می کنند:

1- تیم آموزش: دادن اطالعات محیط زیستی به پایه های پایین تر
خیس  زباله های  تفکیک  کمپوست:  ورمی  کرم  پرورش  تیم   -2
آشپزخانه و دادن آن به کرم ها برای تولید کود )از این کود در 

گلخانه برای پرورش گیاهان استفاده می شود.(
و  بچه ها  به  مبدا  از  تفکیک  آموزش  زباله:  جمع آوری  تیم   -3

جمع آوری زباله های حیاط و مدرسه
4- تیم نگهبان آب: که با شعار )ایست، آب نیست( در آب خوری ها 
و دستشویی ها در مورد کمبود آب آموزش می دهند. تمام بچه ها 

در هر 4 تیم به صورت شیفتی کار می کنند.
با  که  است  کودکانی  پرورش  برنامه  این  کلی  هدف 
به   پاک  طبیعت  سفیران  به عنوان  و  باشند  صلح  در  طبیعت 
بچه ها  از  نفر  چند  با  بدهند.  آموزش  هم  خانواده هایشان 
این  در  شرکت  از  اهدافشان  مورد  در  منتخب  صورت  به 
پروژه، خاطره خوبی که در این مدت داشتند  و شغل مورد 
به  مدارس  همه  که  امید  کردیم.  آینده صحبت  در  نظرشان 

شوند.  تبدیل  سبز  مدارسی 

خوشحالی از ته قلب

یگانه خداپرست: برای اینکه در نجات 
کره زمین از آلودگی سهمی داشته باشم، 
در این طرح شرکت کردم. وقتی هم سر 
صف در مورد محیط زیست صحبت 
می کردم خیلی استرس داشتم ولی از 
ته قلب خوشحال بودم که به بچه ها 
آموزش می دهم و نقش کوچکی در این 
کار دارم. دوست دارم در آینده کارشناس 

محیط زیست و آموزش انسانی شوم.

مراقب کرم ها هستم!

زهرا پرهیزکاری: هدف من از شرکت 
و  پاک  زمین  داشتن  برنامه  این  در 
سالم است و بیشتر دوست دارم در 
شیفت آموزش و مراقبت از  کرم ها 
کار کنم. امروز وقتی داشتم زباله ها را 
جمع می کردم بچه ها نگاه می کردند و 
امیدوارم یاد گرفته باشند که جای زباله 
در سطل زباله است نه روی زمین. 
زباله  خودش  بچه ها  از  یکی  وقتی 
را از زمین برداشت، واقعا خوشحال 
شدم. من می خواهم در آینده کاری 
سالمندان  به  بتوانم  که  باشم  داشته 

کمک کنم مثال پزشکی.

لذت تولید کود
مصرف  آموزش  رجبی:  پردیس 
با  جنگل ها  حفظ  و  آب  درست 
مصرف کمتر کاغذ هدف من برای 
شرکت در این برنامه بوده. وقتی در 
مورد کرم ها و تولید کود برای بچه های 
کوچک تر حرف می زنم، این کار بسیار 
برایم لذت بخش و جالب است. من 
می خواهم بزرگ که شدم، کارشناس 

محیط زیست شوم.

هیجان کار با کرم ها

نیکا همتی مقدم: آموزش اینکه  همه 
می توانند در نجات کره زمین از آلودگی 
نقش داشته باشند خیلی برای من مهم بوده 
و هر بار که کارت شیفتم را از روی تابلوی 
شیفت برمی دارم و می دانم هر روز در 
چه تیمی هستم، خیلی برایم هیجان انگیز 
است. کار با کرم ها را خیلی دوست دارم 

اما در آینده می خواهم نقاش شوم.

فلسفه حفظ زمین
هستی بیگی: دوست داشتم در نجات 
کره زمین نقش داشته باشم. وقتی در 
کالس اول داستانی در مورد نابودی 
از کتاب حکایت های فلسفی  زمین 
برای حفظ زمین خواندم، بچه ها خیلی 
ناراحت شدند و همه دوست داشتند در 
حفظ حیوانات و جنگل ها کمک کنند. 

دوست دارم در آینده پیانیست شوم .

لذت تفکیک زباله

مهسا محمدی: هدفم از شرکت در 
با  را  بچه ها  که  بود  این  طرح  این 
آشنا  محیط زیست  حفظ  روش های 
کنم. از کار کردن در همه زمینه های 
می آید مخصوصا  این طرح خوشم  
برای  زباله ها.  تفکیک  و  جمع کردن 
ولی  نگرفته ام  تصمیم  آینده ام  شغل 
را  محیط زیست  به  مربوط  کارهای 

دوست دارم.

تنها زیستگاه ما و جانداران

نازنین سادات حسینی: هدفم از شرکت 
در این پروژه این بود که اطالعات خودم 
را افزایش دهم و به دیگران هم یاد 
بدهم و به حفظ زمین که تنها زیستگاه 
ما و همه جانداران است، کمک کنم. 
از کار کردن در شیفت آب و آموزش 
بسیار لذت می برم. بهترین خاطره من 
دیدن اشتیاق بچه های کالس دوم برای 
یادگیری در مورد زمین بود . دوست دارم 

در آینده پزشک شوم.

اصالح خودم

ملینا معین خواه: هدفم از این کار این بود 
که اول خودم اصالح شوم و بعد هم 
دیگران را به داشتن رفتارهای درست با 
طبیعت تشویق کنم . نگهداری از کرم ها 
و آموزش به بچه ها را دوست دارم . 

در آینده می خواهم پزشک شوم . 

کار کردن در شیفت آب

خودم  دارم  دوست  حسینی :  نورا 
با  بچه ها  همه  و  همکالسی هایم  و 
طبیعت دوست باشیم . کار کردن در 
شیفت آب را دوست دارم و امیدوارم 
بچه ها یاد بگیرند که ارزش آب سالم 
چقدر زیاد است. در آینده می خواهم 

دکتر پوست شوم .

مدرسه ما سبز است

بچه های  به  آموزش  سیفی :  آیالر 
و  دارم  دوست  خیلی  را  کوچک تر 
می خواهم در اینکه مدرسه ما مدرسه 
سبز باشد، نقشی داشته باشم . کار در 
مورد کم آبی و خشکسالی  را از همه 
بیشتر دوست دارم و در آینده دوست 

دارم معلم علوم شوم.
خوشحالی از یاد دادن

محیط زیست،  به  نوذری :  نیکی 
حیوانات و طبیعت خیلی عالقه دارم و 
برای همین در این طرح شرکت کردم. 
دوست دارم در نجات کره زمین نقش 
کوچک خودم را ایفا کنم. از اینکه در 
این کار چیزهای زیادی یا د می گیرم 

و یاد می دهم، خیلی خوشحا لم. 

حفاظت از حیوانات

مهدیس علیزاده : دوست داشتم به بچه ها 
یاد بدهم که چطور طبیعت را حفظ کنند. 
از کار در قسمت آموزش خیلی لذت 
می برم چون می توانم به بچه ها یاد بدهم 
که چطور از زیستگاه خودمان و حیوانات 
محافظت کنند. در آینده می خواهم معلم 

ادبیات شوم.

 می خواهم فعال 
محیط زیست باشم

طناز اسدی :  من به طبیعت و محیط زیست 
خیلی عالقه دارم. ما زباله های خیس را 
به کرم ها می دهیم که من مراقبت از 
آنها را خیلی دوست دارم و زباله های 
کاغذی را هم به مراکز بازیافت تحویل 
می دهیم . در آینده می خواهم پزشک و 

فعال محیط زیست باشم.

همه چیز از ما شروع می شود

آلما فحری : می خواهم با این کار به 
تمیزی شهرم کمک کنم. از وقتی که 
زباله ای  کسی  وقتی  بودم  کوچک تر 
روی زمین می ریخت، برمی داشتم. به 
نظرم اگر قرار باشد منتظر باشیم دیگران 
کاری برای تمیزی زمین انجام بدهند، 
هیچ وقت کاری شروع نمی شود و همه 

چیز از خودمان شروع می شود. 

حفظ زمین را دوست دارم
حدیث انواری : یاد گرفتن و یاد دادن 
حفظ زمین را دوست دارم. وقتی در تیم 
آموزش هستم، بسیار لذت می برم. در 
مورد شغل آینده ام هنوز تصمیمی ندارم . 

کار در گلخانه
وانیا دل آرام : هدفم از شرکت در این 
طرح این بود که به نجات زمین کمک 
کنم و به بقیه هم آموزش بدهم. کار در 
گلخانه و غذا دادن به کرم ها را خیلی 

دوست دارم.

سهم من از محیط زیست
آناهیتا خاکسار: هدفم از شرکت در 
این طرح این بود که سهم خودم را در 
حفظ محیط زیست ایفا کنم و می دانم که 
حفظ محیط زیست از هر یک نفر شروع 
می شود . مراقبت از کرم ها را دوست 

دارم . می خواهم در آینده نویسنده شوم .

فقط یک زمین داریم

پارمیدا ایوبی نیا : من دوست دارم به 
مهربان  زمین  با  که  بدهم  یاد  بچه ها 
باشند چون تنها جایی است که برای 
زندگی داریم که در حال نابودی است . 
ما در مدرسه زباله ها ی بازیافتی را جدا 
می کنیم، مثال درهای پالستیکی بطری را 
جمع آوری می کنیم و به موسسه خیریه 
می دهیم و به بچه های کوچک تر آموزش 
می دهیم که چطور با طبیعت رفتار کنند. 

نجات کره زمین

در  دارم  دوست  سیدزاده :  نازنین 
نجات کره زمین نقشی داشته باشم. 
آنها  دادن  و  زباله خیس  تفکیک  از 
در  می آید.  خوشم  خیلی  کرم ها  به 

آینده می خواهم دندان پزشک شوم .

کاغذ زباله نیست
آرمیتا علی پور :  دوست دارم به بچه ها 
یاد بدهم که زباله کمتری تولید کنند و 
اینکه کاغذ زباله نیست. در کالس ها 
جعبه هایی گذاشتیم  که بچه ها کاغذهای 
باطله را در آن قرار دهند و داخل سطل 
زباله نریزند. این جعبه ها را خودمان با 
کارتن موز درست و نقاشی کردیم . 
کار کردن در تیم آب را هم دوست 

دارم . در آینده می خواهم پزشک شوم.

طبیعتی عاری از زباله

پارمیدا دانیالی: دوست دارم طبیعت را 
تمیز و عاری از زباله ببینم. از بودن در 
تیم آموزش لذت می برم چون بچه های 
کوچک تر خیلی دوست دارند علت 
کاری که ما انجام می دهیم را بدانند. در 

آینده می خواهم مهندس معمار شوم.

جمع کردن ظرف های نذری
آرتمیس بروجردی: من می خواهم در 
محافظت از سیاره زمین نقشی داشته 
باشم. برای همین هم در جمع کردن 
از  نذری  مصرف  یکبار  ظرف های 
خیابان ها شرکت کردم و حس خوبی از 
این کار داشتم. من در آینده می خواهم  

مهندس معمار شوم.

اول ناراحتی بعد خوشحالی

دارم  دوست  اسماعیل زاده:  سالومه 
باشیم.  داشته  سالمی  محیط زیست 
که  می شوند  ناراحت  بچه ها  گاهی 
تذکر و آموزش می دهیم ولی وقتی 
زمین  نابودی  و  حیوانات  مورد  در 
توضیح می دهم، قانع می شوند و این 

برای من خیلی مهم و جالب  است.

رسیدگی به کرم ها

حفظ  در  اینکه  برای  آدمی:  آیرین 
محیط زیست نقشی داشته باشم در این 
کار شرکت کردم.  رسیدگی به کرم ها 
را بیشتر از همه دوست دارم. اینکه در 
این کار چیزهای تازه یاد می گیرم را 
خیلی دوست دارم. برای شغل آینده ام 

هم هنوز تصمیمی نگرفته ام.

دانستن درباره محیط زیست

ساغر تابع شکور: هدف من از شرکت 
در برنامه مدرسه مان یادگیری مسائل 
محیط زیستی و آموزش دادن به بقیه 
بوده. برای همین هم روزهایی را که در 
تیم آموزش هستم خیلی دوست دارم. 

دوست دارم در آینده معلم علوم شوم. 

کمک  به زمین
به  می خواهم  من  اسالمی:  سرایش 
کمک  زمین  نجات  به  خودم  سهم 
کنم. دوست دارم در تیم آموزش باشم 
چون خیلی برایش برنامه ریزی کرده ام 
و برایم جالب است  که به سواالت 
بچه های کوچک تر از خودم جواب 
بدهم. من می خواهم بعدها جراح قلب 

شوم و در کارهای خیریه هم باشم.

 پگاه مشتاق

جامعه سالم 4

به روایت دوربین

شماره پانصد وپنجاه ودو  شنبه بیست وهشت آذر نودوچهار


