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سخنم را با يك سؤال آغاز مي كنم؛ در اين يادداشت مخاطب من معلمان و مديران 

ــخ صريح اين است: آماده سازي و  ــتند: كار مدرسه چيست؟ پاس ارجمند مدارس هس

توانمندسازي نسل جامعة فردا.

 آماده سازي در چه زمينه هايي و توانمندسازي در چه مقوله يا مقوله هايي؟ آيا كار 

ــه فقط شامل آموزش مفاهيم، حقايق، اصول، مقررات و دانش هاي موردنظر در  مدرس

ــت؟ يا اين ها همه پيش زمينه هاي رشد شخصيت، كسب منش و  ــي اس برنامه هاي درس

نگرش نيكو براي زندگي سالم، كارامد و تأثيرگذار است؟ منظور از توانمندي فقط كسب 

دانش الزم و پايه نيست، بلكه توانمندي براي رشدتفكر خالق، نقاد، سازنده و اثرگذار 

و نافع به حال خود و جامعه بيشتر موردنظر است. مدرسه جايگاهي براي آماده سازي و 

توانمندسازي در اين زمينه هاست. مديران و معلمان مدارس كه مسئوالنه و متعهدانه حمل 

اين بار گران را بر دوش خود پذيرفته اند، به اين نكتة اساسي كاماًل واقف اند كه »اصل« 

مهم در نظام آموزش و پرورش، »تربيت« يا »پرورش« است و »آموزش« تنها وسيله و 

محملي براي تحقق اهداف و چشم اندازهاي نظام تربيتي و پرورشي است كه در قالب 

برنامه هاي آموزشي و درسي ارائه مي شوند.

 برنامه هاي آموزشي و درسي مّوجه چگونه برنامه هاي هستند؟ آن هايي كه بازتابي از 

ارزش هاي موردنظر افراد جامعه اند و تجربيات يادگيري مستتر در آن ها همه مصداق هايي 

از تمرين، كار و فعاليت اجتماعي در آينده اند. 

ــفي برنامه ريزان  ــي از باورها و رويكردهاي فلس ــي مّوجه، بازتاب ــاي درس برنامه ه

ــناد باالدستي اند. به عالوه، مفاهيم الزم متناسب با  ــي و درسي مبتني بر مفاد اس آموزش

يادگيري مخاطب آموزشي را شامل مي شوند و بر پيشينه هاي فرهنگي اجتماعي مرتبط 

ــت و هم هنر. به عبارت ديگر، هر  ــتوارند. معلمي هم فن اس با هر موضوع يادگيري اس

فرد كه وظيفه و مسئوليت معلمي و رهبري آموزشي را برعهده مي گيرد، بايد با عشق، با 

ويژگی های خطير معلمي كه شامل تالش هاي الزم و رنج هاي كسب دانش و بينش الزم 

در دو زمينة »فن« و »هنر« معلمي است، آشنا شود. پر واضح است كه عاشق نه تنها از 

مخاطرات ترس و واهمه اي ندارد، بلكه با عزمي جزم، اعتقادي راسخ به موفقيت و با 

ــاد و ارضاكننده براي رسيدن به هدف، صبورانه و صادقانه گام برمي دارد.  روحيه اي ش

ــته هايي است كه به كار يادگيري مي آيد.  ــامل همة آن بايس دانش يا محتواي آموزش ش

مهارت ها شامل همة توانش هاي كاري و به عمل درآوردن مقصود به منظور است. اين كه 
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ــت كه موفقيت گرفته شوند كار دانش آموز است. اما همين يادگيري توسط دانش آموز نيز بدون رهبري آن دانش ها و مهارت ها چگونه بايد ياد داده شوند كار معلم است و اين كه چگونه بايد ياد  ــتي صورت نخواهد گرفت. نكتة مهم و قابل توجه اين اس ــت كه گفته شده »مدارس موفق و شاگرد را فراهم مي كند. فرصت هاي طاليي براي اعمال جرئت، شهامت خلق محيط هاي مجموعه عوامل سازمان مدرسه گستره اي فراخ و كارامد براي تجربه اندوزي معلم و برانگيزانندة محيط نشاط آور مدرسه براي كسب تجربه هاي نيكوست. همة اين تالش ها و كوشش ها در گرو وجود شرايط الزم مهيا در صحنة پذيرا، مشوق و معلم به درس ــازا و توليدگر را به وجود مي آورد و اين همان اس ــب تجربة زندگي سالم را هم فراهم كارامد چيزي بيشتر از آنچه را رسمًا بايد آموزش دهند مدنظر دارند و براي آموزش آن س ــون1، 1968(. مسلم است كه سكان كشتي رهبري آموزشي مدرسه در برنامه ريزي مي كنند. آن ها به واقع فرصت هاي كس ــي فرايندي مستمر از رشد و يادگيري است و هنگامي مي توانند به بهترين وجه دست مدير است. به همين دليل است كه مديراِن عاشِق كاِر معلمي مي آموزند كه رهبري مي كنند« )جكس ــب و آموزنده برنامه ريزي كنند. معلمان و مديران الزم را به وجود آورند و  نيز بايد سبك يادگيري دانش آموزان را بشناسند تا بتوانند براي سبك كاري افراد ديگر مثل معلمان و كاركنان مدرسه را بشناسند تا بتوانند هماهنگي هاي و متناسب با شرايط و امكانات محيطي براي تغيير آن انعطاف داشته باشند و همچنين بايد  ممكن از عهدة مسئوليت ها و تعهدات پذيرفته شده برآيند كه سبك كاري خود را بشناسند آموزش فعاليت ها و تجربه هاي يادگيري مناس
ــات را بپذيرند و آن را تحمل كنند و هر    از تالش دست برندارند، با مخاطرات با روي خوش مواجه شوند و حتمًا در جهت مطلوب تمايل داشته باشند؛  چالش پذير باشند يعني به ايجاد تغيير در وضعيت موجود و رشد و پيشرفت مدارس بايد:  ــت در انجام بعضي اقدام شكست ناشي از اتخاذ روشي نادرست را شروع برنامه ريزي براي اتخاذ شكس

نمايش گذاشتن اعمال خود، به صورت طبيعي، به دانش آموزان بنمايانند.  خود، الگوي خوبي از گفتار و رفتار باشند و صفات نيكوي انساني را با به كنند و پرورش تفكر را سرلوحة فعاليت هاي ياددهي قرار دهند. نكنند، تالش هاي سازنده را ارج بنهند، نوآوري  ها و ابتكارات را ترغيب    الها م بخش و اميدبخش باشند؛ احساس يأس و دلسردي از يادگيري ايجاد روشي درست تلقي كنند؛
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