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شروع به تدریس کنم باید ساکت باشن چون تنها روش من برای ساکت کردنشون
موقع تدریس این بود که به محض پایان درس سوال و جواب راه مینداختم از
اونجایی هم که رابطم خارج از کالس با همه شاگردام عالی بود کسی به درس
دادنم بی عالقه نبود و همه بچه ها یه جور سعی داشتن با فهموندن اینکه درس رو
خوب یاد گرفتن شاید عالقه متقابلشون رو به من نشان بدن.
+خب عزیزای دلم بحثای متفرقه از کالس رو بزارید کنار که درس رو شروع
کنیم٬همونطور که در جلسه های قبل گفتم امروزه کمتر کسی پیدا میشه که با
اهمیت و تاثیر روانشناسی چه به خود و چه اطرافیان آگاه نباشه در گذشته های
دور روانشناسی با نام علم النفس یا اخالق تحت عنوان زیر شاخه فلسفه شناخته
می شد که بسیاری از دانشمند ها مثل ارسطو و ابن سینا و مالصدرا به آن
پرداختند ولی تاریخچه شروع روانشناسی به شکل علمیش به زمان وونت در
سال ۱۸۷۹در آلمان بر میگرده...
همینطور که من غرق توضیح
کتاب روانشناسی عمومی بودم اکثر بچه ها هم با دقت به حرفام گوش میدادن و
طبق چند جلسه گذشته بعد از پایان یک ساعت و یک ربع از کالس یک ربع از
کالس باقی مانده را با خسته نباشیدی به بچه ها بخشیدم و مشغول جمع کردن
وسایلم شدم که
پارت ۴
نفس نفس میزد و هول کرده بود
+ببخشید استاد من دیر رسیدم
لبخندی زدم
خیلی دیر رسیدی عزیزم کالس تموم شده اما میتونی از دوستات جزوه بخوای تاجلسه بعد
+راستش من تازه انتقالی گرفتم به این دانشکده و کسی رو نمیشناسم
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ترم چندی مگه اول ترم هم که نیست بچه ها االن تقریبا جلسه سوم و چهارمشونهتازه اونم با این همه تعطیالتی که بهشون خورده
ترم دومم من این درس رو ترم قبل باید پاس میکردم که نشد
ایراد نداره عزیزم اینایی هم که میبینی همشون ترم دومن و این ترم این واحدرو دارن میگذرونن مینا رضوی از شاگردای خوب کالسه جزوه هاشو بگیر
ایشاال جلسه بعد سر کالس میبینمت
+ممنون استاد
بعد از صدا زدن مینا رضوی و معرفیشون به هم از کالس خارج شدم اینکه
امروز فقط همین یه کالس رو داشتم حس خوبی بهم میداد دوشنبه ها روز مورد
عالقه من بود چون حجم کارام خیلی کم بود حاال میتونستم با خیال راحت برم یه
مقدار خرید کنم برای خونه و نهار رو پیش آقا جون باشم بعد از ظهرهم برم
مطب
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