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اشاره
با معرفی برنامۀ درسی جدید زبان انگلیسی پایۀ  هفتم و نیاز به 
هم اندیشی در مورد ابعاد مختلف آن، در اردیبهشت ماه سال جاری 
نشستی با حضور کارشناسان، مؤلفان کتاب های درسی جدید و 
مدرسان دانشگاه فرهنگیان )مراکز تربیت معلم( در محل دفتر 
برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  آموزشی  تکنولوژی  و  انتشارات 
آموزشی برگزار شد. در این نشست، نقش معلمان در تثبیت برنامۀ 
درسی جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه، مشروح 
محترم  خوانندگان  نظر  از  جلسه  این  در  شده  مطرح  بحث های 

می گذرد.

میزگرد
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حاضران در میزگرد:
دکتر محمدرضا عنانی سراب سردبیر 
مجله رش��د آم��وزش زبان ه��ای خارجی، 
ش��هال زارع��ی نیس��تانک مدی��ر داخل��ی 
مجلۀ رش��د آموزش زبان، دکتر سیدبهنام 
علوی مقدم مدیر گروه زبان های خارجی، 
دکت��ر رض��ا خیرآب��ادی کارش��ناس گ��روه 
حاج��ی   سیدمس��عود  خارج��ی،  زب��ان 
سیدحس��ینی فرد مدرس زبان انگلیسی 
دانش��گاه فرهنگی��ان، مژگان س��لیمانی 
مدرس زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان 
و آق��ای جعف��ر دّری دبیر زبان انگلیس��ی 

منطقه پانزده تهران.
دکتر عنانی س��راب: به ن��ام خدا. با 
تش��کر از حاض��ران محترم اولی��ن میزگرد 
مرب��وط ب��ه برنام��ۀ درس��ی جدی��د زب��ان 
انگلیس��ی را آغاز می کنیم. موضوع مورد 
بح��ث، نقش آم��وزش معلم��ان در برنامۀ 
جدی��د اس��ت. ب��رای ش��روع، می خواهم 
اش��اره کنم ک��ه در ادبیات برنامۀ درس��ی 
ب��ر این نکته تأکید ش��ده ک��ه معلم عنصر 
اصلی برنامه است؛ به این معنی که برنامۀ 

او  را  محقق درس��ی 

می کند. به عبارت دیگر، توفیق یا شکست 
برنام��ۀ درس��ی تا ح��دود زیادی ب��ه معلم 
ارتباط دارد. بنابرای��ن، یکی از محورهای 
بحث این اس��ت ک��ه در برنامۀ جدیدی که 
تدوین شده و بر اس��اس آن بستۀ آموزشی 
تهیه ش��ده اس��ت، نگاه به مقول��ۀ معلم و 

تربیت معلم چگونه است. 
سپس می توانیم بحث را با این سؤال 
ادام��ه دهی��م ک��ه چ��ه برنامه های��ی برای 
آموزش معلمان تدارک دیده ش��ده است، 
ک��دام ی��ک از برنامه ها اجرا ش��ده اند و در 
آینده چه برنامه هایی اجرا خواهند ش��د. 

در مس��یر پاسخ گویی به س��ؤاالت یاد شده 
می توانی��م به این نکته اش��اره کنیم که در 
برنام��ۀ جدی��د نقش ه��ای جدی��دی برای 
معلم تعریف شده است. لذا انتظار می رود 
معلمان نقش های جدید آموزش��ی خود را 
سازمان دهند که البته باید بپذیریم خروج 
از ی��ک قال��ب و ورود ب��ه قال��ب دیگ��ر کار 
چندان آس��انی نیس��ت. نکتۀ  دیگری که 
الزم است به آن اشاره کنیم، آموزش پیش 
از خدم��ت معلم��ان و آموزش های ضمن 
خدم��ت اس��ت ک��ه در حقیقت ب��ه نوعی 
ب��ا مراک��ز تربیت معلم و در ح��ال حاضر با 
دانشگاه فرهنگیان مرتبط است. بنابراین، 
در بحث ها ش��اید الزم باش��د به این نکات 

توجه کنیم.
علوی مق��دم:  س��یدبهنام  دکت��ر 
بس��م الله الرحم��ن الرحیم. خوش��حالیم 
از اینک��ه فرصت��ی فراه��م آمده اس��ت که 
هم��کاران ما از طریق این میزگرد با برنامۀ 
درس��ی جدی��د بیش��تر آش��نا ش��وند. من 
قب��ل از اینکه موارد مطرح ش��ده در دفتر 
برنامه ریزی و تألیف کتب درس��ی را دربارۀ 
اش��اعۀ برنام��ه درخص��وص نق��ش معل��م 
طرح کن��م، مقدمات��ی را ع��رض می کنم 
ک��ه ذهنیت��ی ب��رای خوانن��دگان ایج��اد 
ش��ود. برنامۀ درس��ی عناص��ر مختلفی را 
دربرمی گی��رد ک��ه عبارت ان��د از اهداف، 
اصول، محتوا، روش تدریس، ارزشیابی و 
در نهایت تربیت معلم و اشاعۀ برنامه. پس 
تربیت معلم و اشاعۀ برنامه یکی از عناصر 
اصلی و ش��ش گانۀ راهنمای برنامۀ درسی 
اس��ت. از آنجا ک��ه این عناصر ش��ش گانه 
به هم پیوس��ته اند، اگر یکی از آن ها مورد 
توجه ق��رار نگی��رد و در آن مش��کل وجود 
داشته باشد، دیگر اجزاء و ارکان هم دچار 
مشکل خواهند ش��د. همان طور که آقای 
دکتر عنانی سراب، که نقش بسیار مهمی 
هم در تولید راهنمای برنامۀ درسی و تألیف 
کتاب ها داش��ته اند، فرمودن��د اگر محتوا 
بس��یار خوب تدوین گردد و روش تدریس 
و ارزش��یابی هم دقیقاً مش��خص شود اما 
معل��م در م��ورد محتوا، روش و ارزش��یابی 
آموزش ه��ای الزم را نبیند قطع��اً برنامه با 
مش��کل مواج��ه خواهد ش��د. به خصوص 
در رویک��رد جدی��د، که »رویک��رد ارتباطی 
خودباوران��ۀ فع��ال« ن��ام دارد، معلم نقش 
راهب��ردی را دارد و بنابراین باید نس��بت به 

 عنانی سراب: معلمی که در
 دوره شرکت کرده است شاید

 به این جمع بندی برسد که
 مثاًل این شیوه ای را که آموزش

 داده شد، من در کالس اجرا
 نمی کنم؛ چون فکر می کنم

 عملی نیست. اگر چنین
 سؤاالتی مطرح باشد و به
 آن ها پاسخی داده نشود،

 به تدریج ذهنیت گذشته باز
 خواهد گشت و ما در نهایت،

 تغییر را آن گونه که برنامه ریزی
 شده است، شاهد نخواهیم

بود



برنامه اشراف کامل داشته باشد. البته باید 
بگویم که دفتر برنامه ری��زی و تألیف کتب 
درسی متولی مستقیم برگزاری دوره های 
تربیت معلم نیست و به دلیل تولید محتوا 
به ط��ور غیرمس��تقیم در ای��ن مقول��ه وارد 
می ش��ود. در معاون��ت آموزش متوس��طۀ 
وزارت خان��ه دفت��ر مخصوص��ی ب��ا عنوان 
»دفت��ر ارتقاِء معلم« وج��ود دارد و آن ها در 
حقیقت برگزارکنندۀ این دوره ها هستند. 
البته دانش��گاه فرهنگی��ان و مراکز تربیت 
معلم هم نقش بسیار مهمی می توانند ایفا 
کنند اما پیش��نهادی که ما ارائه می کنیم 
و محتوایی که ما ب��رای برگزاری دوره های 
ضمن خدم��ت داریم، می توان��د نقش ما 
را در این قضیه تبیین کند. در س��ال های 
گذش��ته این گونه ب��ود که دوره های س��ی 
ت��ا چهل س��اعتۀ تأمین م��درس در تهران 
اجرا می ش��د ک��ه البت��ه می دانی��م چهل 
س��اعت کافی نیس��ت و ب��ه اس��تمرار نیاز 
دارد. در س��ال گذش��ته برای کتاب جدید 
یک دورۀ چهل س��اعته بع��د از ماه مبارک 
رمضان داش��تیم و در حدود دویس��ت نفر 
از استان های مختلف در این دوره شرکت 

کردند.
در این دوره، بخش ه��ای مختلفی را 
ب��ه بررس��ی روش تدریس، بررس��ی نمونه 
سؤال ها، بررسی شیوۀ ارزشیابی و بررسی 
متون درس��ی اختصاص دادیم. همکاران 
ما تا حدودی توجیه شدند و به استان های 
خ��ود مراجع��ه کردن��د و دوس��تان مدرس 
فک��ر می کنم با 32 یا 40 س��اعت، بس��ته 
به تصمیم استان، برنامه را در استان های 
خود به اجرا درآوردند. آن گونه که ما مطلع 
ش��ده ایم، بخش��ی از برنامه های اس��تانی 
در تابس��تان و بخش��ی در ماه ه��ای آبان و 
آذر برگ��زار ش��ده اس��ت. به ای��ن دلیل که 
معلم ه��ا ب��ه کالس ه��ا وارد ش��وند، درگیر 
ش��وند و اگر احیاناً با مش��کل یا مسئله ای 
برخورد کردن��د، بتوانند در ماه های آبان و 
آذر نکاتی را که مّدنظر دارند و مش��کلی را 
که با آن برخورد کرده اند، در این کالس ها 
برط��رف کنند. ناگفته نمان��د که ما به این 
چه��ل س��اعت مدرس��ان میان��ی بس��نده 
نکردیم. اعضای گروه تألیف در جلس��ات 
مختلفی در اس��تان ها تشکیل شد حضور 
یافتند و جلسات توجیهی و تبیینی برگزار 
کردند. م��ن به عنوان مدیر گ��روه حداقل 

مقاالت، نمونه س��ؤاالت، گزارش هایی که 
از جاهای مختلف استان ها دربارۀ مراحل 
اجرای��ی کتاب ب��ه ما می رس��د نیز مطرح 
می ش��وند و ای��ن خود به نوع��ی به صورت 
غیرمس��تقیم می توان��د در اش��اعۀ برنامۀ 
م��ا و تربیت معلم دخالت داش��ته باش��د. 
البته متأسفانه شاید معلمان آن اندازه که 
انتظار م��ی رود به س��ایت مراجعه نکنند. 
چه خوب بود بع��د از برگزاری کالس های 
ضمن خدمت، اس��تمرار آموزش از طریق 
س��ایت گروه و سایت های مناطق مختلف 

آموزش وپرورش پیگیری می شد.
دکتر عنانی س��راب: ب��رای اینکه به 
بعضی از س��ؤال هایی که احیان��اً در ذهن 
پاس��خ دهی��م،  خوانن��دگان وج��ود دارد 
می خواهم س��ؤاالتی را از دید آن ها مطرح 
کنم. همان گونه که آقای دکتر علوی مقدم 
گفتن��د، از گذش��ته روال این گونه بوده که 
دوره های توجیهی به شکل تأمین مدرس 
اجرا می شده است. در این دوره ها، فرض 
بر این است که یک برداشت درست و یک 
روش تدری��س صحی��ح وج��ود دارد و این 
روش تدریس و برداشت درست را طراحان 

برنامه می خواهند در اختیار 
مدرس��ان بگذارن��د. در م��ورد 
این پیش فرض این مسئله مطرح می شود 
که در نهایت مدرس��ی ک��ه در این دوره ها 
ش��رکت می کند، ب��ا توجه ب��ه تجربیات و 
دانش معلمی اش، تفس��یر خ��اص خود را 
از محتوای دوره خواهد داش��ت. از طرف 
دیگر، باتوجه به محیط��ی که معلم در آن 
آموزش می دهد، شاید بعضی از روش های 
پیش��نهادی به تعبیر معلم کارایی نداشته 
باش��ند یا قاب��ل اجرا نباش��ند. معلمی که 
در دوره ش��رکت کرده اس��ت ش��اید به این 
جمع بندی برس��د که مثالً این ش��یوه ای 
را ک��ه آم��وزش داده ش��د، م��ن در کالس 
اجرا نمی کنم؛ چ��ون فکر می کنم عملی 
نیست. اگر چنین س��ؤاالتی مطرح باشد 
و به آن ها پاس��خی داده نش��ود، به تدریج 
ذهنیت گذش��ته باز خواهد گشت و ما در 
نهای��ت، تغیی��ر را آن گونه ک��ه برنامه ریزی 
ش��ده است، شاهد نخواهیم بود. پس چه 
راهکارهای عملی ای در این مورد می تواند 

کارساز باشد.
آق��ای حس��ینی فرد: ب��ه ن��ام خدا. 
خیلی خوشحالم که این جلسه برگزار شد 

علوی مقدم: در دفتر، ما 
سایتی را نیز در اختیار داریم 
که در آن عالوه  بر خبرهایی 

که در گروه مطرح است، 
مقاالت، نمونه سؤاالت، 

گزارش هایی که از جاهای 
مختلف استان ها دربارۀ 

مراحل اجرایی کتاب به ما 
می رسد نیز مطرح می شوند 
و این خود به نوعی به صورت 

غیرمستقیم می تواند در 
اشاعۀ برنامۀ ما و تربیت 

معلم دخالت داشته باشد. 
البته متأسفانه شاید معلمان 
آن اندازه که انتظار می رود به 

سایت مراجعه نکنند

در 12- 13 اس��تان حضور پی��دا کردم. 
مؤلف��ان دیگر کتاب ه��م در حد مقدور در 
استان های  مختلف در جلسات توجیهی 
با معلم��ان ارتب��اط رو در رو برقرار کردند و 
مسائلی را که برایشان مطرح بود مستقیماً 
با مؤلفان در میان گذاش��تند. در دفتر، ما 
س��ایتی را نی��ز در اختیار داریم ک��ه در آن 
عالوه  بر خبرهایی که در گروه مطرح است، 

دکتر علوی مقدم
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و ما می توانیم در م��وارد زیادی همفکری 
کنی��م. در حقیقت، تربی��ت معلم اهمیت 
خاصی دارد. به وی��ژه دورۀ جدید با برنامه 
جدیدی که تدوین شده است و ان شاءالله 
می خواهد راه های جدید و بهتری را برای 
آم��وزش زبان کش��ور باز کن��د. آقای دکتر 

مسئلۀ مهمی را مطرح کردند. 
من با توجه به تجرب��ۀ خودم در بحث 
تربیت معل��م می توانم بگویم ما اینرس��ی 
زی��ادی را در جامع��ۀ معلم��ان نس��بت به 
تغییر مش��اهده می  کنیم. این اینرس��ی و 
در واق��ع تمایل به حف��ظ وضع موجود، ما 
را ه��م در آموزش کوتاه مدت معلمان و هم 
در دوره ه��ای درازم��دت پی��ش از خدمت 
با دش��واری هایی مواجه می کن��د. در این 
ارتب��اط، ع��الوه ب��ر جنبه ه��ای اجرای��ی، 
ک��ه دکت��ر علوی مقدم فرمودن��د، من فکر 
می کنم س��ؤال اصلی ما در برنامۀ جدید، 
به عنوان رویکرد جدید آموزش زبان، شاید 
این باش��د که در برنامۀ جدید، معلم برای 
اجرای خوب برنامه باید از چه معیارهایی 

برخوردار باش��د. پس شاید س��ؤال  اصلی 
این اس��ت که معل��م ما چ��ه معیارها و چه 
توانمندی هایی باید داشته باشد تا بتواند 
در اج��رای ای��ن برنام��ه موفق ش��ود و اگر 
این ها را نداش��ته باشد، ما نمی توانیم او را 
معلم موفقی بدانیم. این س��ؤال واقعاً مهم 
اس��ت. من فکر می کنم برای پاسخ دادن 
به این س��ؤال، ابتدا باید سابقۀ مختصری 
را عرض کنم. ما در تجربه ای که در تربیت 
معل��م داش��تیم، در دوره ه��ای کاردان��ی 
دانش آم��وزان دیپلم��ه را از طری��ق کنکور 
پذی��رش می کردی��م و برایش��ان دوره های 
کاردانی می گذاشتیم. این دوره ها در عین 
اینکه کوتاه بودند ولی به نظر من دوره های 
موفق��ی بودن��د. یک��ی از دالی��ل موفقیت 
دورۀ  کاردانی این بود که درس��ی با عنوان 

»کارورزی« داشت.
بس��یاری از دروس غیر تخصصی هم 
که ارائه می شدند، واقعاً جنبه های عملی 
و اجرایی داش��تند؛ مثالً س��اخت وسایل 
کمک آموزش��ی، اس��تفاده از رس��انه های 

آموزش��ی، روش ه��ای تدری��س به صورت 
عمل��ی. به خص��وص درس کارورزی ک��ه 
دانشجو موظف بود هر هفته به مدرسه ای 
برود و در آن مدرس��ه به طور عملی شرایط 
تدری��س را تجرب��ه کن��د. او در این مس��یر 
به تدریج درگیر کالس های واقعی می شد و 
طی فرایند تدریس، می فهمید که محیط 
واقعی آموزش چیس��ت و چ��ه توقعاتی در 
محیط آموزش��ی وج��ود دارد. در واقع، او 
صرفاً ب��ه داده های نظری ک��ه ممکن بود 
از واقعیت دورش کنند، بس��نده نمی  کرد 
و ب��ا ش��رایط واقعی روب��ه رو می ش��د. این 
یک��ی از دالیل موفقی��ت آن دوره ه��ا بود. 
م��ن خ��ودم ک��ه دورۀ دبی��ری را گذراندم 
و لیس��انس دبیری گرفت��م و از ای��ن دوره 
کارورزی مح��روم بودم، بعده��ا وقتی وارد 
نظام آموزش��ی در مدارس شدم، احساس 
می کردم معلم هایی که این دوره کارورزی 
را گذرانده ان��د از م��ا موفق ترن��د. یعنی در 
ب��دو خدمت با این قضای��ا راحت تر مواجه 
دوره ه��ای  از  دیگ��ری  ن��وع  می ش��دند. 
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آموزش��ی دانش��گاهی، دورۀ  کارشناس��ی 
ناپیوس��ته ب��رای معلمانی بود ک��ه معموالً 
مدرک کاردانی زب��ان دارند و برای تکمیل 
دورۀ کارشناسی ناپیوسته می آیند. در این 
دوره ها ما معم��والً درس »تدریس عملی« 
را داریم؛ یعنی دانش��جو معلمان درسی را 
عمالً در کالس دانش��گاه ارائه می دهند و 
از آن ها خواسته می شود که تدریسی را که 
انجام داده اند در مدرس��ه هم ارائه کنند و 
گزارش��ش را به ص��ورت ویدیوی��ی و گاهی 
مکتوب برای ما بیاورند و ما عمالً ببینیم که 
در مدرسه چه اتفاقی افتاده است. آیا ارائه 
مثبت بوده و چه بازخورد عملی ای داشته 
است. این هم در حقیقت روشی بود که ما 
می خواس��تیم این جنبۀ  عملی را در دورۀ 

کارشناسی ناپیوسته داشته باشیم. 
در دوره ه��ای جدیدی که با تأس��یس 
دانشگاه فرهنگیان ایجاد شده قرار است 
در دورۀ  کارشناس��ی دانش��جو دو س��ال 
دروس نظ��ری و ابتدای��ی اش را بگذران��د 
و بعد از دو س��ال موظف ش��ود ک��ه تعداد 

س��اعتی را به  عن��وان دانش��جو معل��م در 
مدرس��ه حضور داشته باش��د. وی موظف 
اس��ت در فراین��د تدری��س دخال��ت کند. 
در دانش��گاه فرهنگی��ان بح��ث  تأس��یس 
م��دارس تجربی هم مطرح ش��ده اس��ت. 
البته پیش��نهاد این گونه است که مدارس 
تجربی در کنار مراکز تربیت معلم باش��ند 
که ای��ن نمونه های آموزش��ی بتوانند آنجا 
پخته ش��وند و عم��الً روش های آموزش��ی 
آنج��ا به ص��ورت تجرب��ی کار ش��ود. البته 
ای��ن فع��الً در ح��د پیش��نهاد اس��ت ولی 
پیش بینی ش��ده که در عمل دانشجویان 
از س��ال س��وم و چهارم تحصی��ل در دورۀ 
کارشناس��ی وارد فض��ای م��دارس واقعی 
ش��وند. این پیش��نهاد خوبی اس��ت که در 
اجرا می تواند جنبه های عملی تدریس را 
تقویت کند. در مورد دوره های کوتاه مدت 
ضمن خدمت ابتدا می خواهم خاطره ای 
را تعری��ف کن��م. فردی که قب��ل از انقالب 
در آموزش وپرورش مناطق عشایری فعال 
بوده اس��ت می گوید: »زمانی که من برای 

مش��خص کردن معلم گروه های عشایری 
ب��ه آن مناطق می رفت��م، از فردی که برای 
مثال مدرک سیکل داشت از مطالب دورۀ 
دانشسرا نمی پرسیدم بلکه به او می گفتم 
ت��و که می خواه��ی در پایۀ پنج��م تدریس 
کن��ی، بای��د ابت��دا در امتحان پای��ۀ پنجم 
ش��رکت کنی.« این خاطره نشان می دهد 
که دوره های ضمن خدمت ما باید براساس 
نیازهای واقعی هر پایه برنامه ریزی شوند. 

در برنام��ه   فعلی در س��رفصل دوره ها 
دروس نظ��ری فراوان��ی دی��ده می ش��ود و 
بس��یاری از درس ه��ا نظری اس��ت. برای 
کارب��ردی کردن دوره ه��ای ضمن خدمت 
الزم اس��ت بین دفتر برنامه ری��زی و تألیف 
کتب درس��ی و دانشگاه فرهنگیان و دفتر 
ارتقا معلمان و امثال این ها تعاملی ایجاد 
ش��ود و نیازه��ای جدی��دی ک��ه به وج��ود 
آمده ان��د، در ای��ن دوره ه��ا دی��ده ش��وند. 
نکتۀ دیگری که وجود دارد، زبان عمومی 
معلمان اس��ت. مش��کل خیل��ی جدی در 
بحث آم��وزش زبان، زبان عمومی اس��ت.  
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دریافتی عمل کن��د و این می تواند انگیزۀ 
معلمان برای گذراندن آموزش های ضمن 
خدم��ت را افزایش دهد. نکت��ۀ آخری که 
می خواهم به آن اش��اره کنم این است که 
دو موضوع در آموزش معلمان زبان خوب 
مطرح نشده اس��ت؛ موضوع اول تهیه و 

تدوین مطالب درسی است.
یعنی اینک��ه معلم ما عم��الً در تولید 
مواد آموزش��ی وارد نمی  ش��ود. آقای دکتر 
فرمودن��د معلم باید به عن��وان یک موجود 
مس��تقل و خالق دیده ش��ود و نه به عنوان 
موجودی مصرف کننده ک��ه ما صرفاً به او 

چ��را ک��ه مثالً  م��ن و خانم س��لیمانی 
درس ه��ای تدریس عملی، آزمون س��ازی 
و روش تدریس را براس��اس برداش��ت های 
خودمان از برنامۀ دروس ارائه می دهیم؛ در 
حالی که برای هماهنگی و اش��تراک نظر، 
الزم است کمیته های هم اندیشی تشکیل 
شوند و در آن ها نیازهای برنامۀ جدید مورد 

بحث قرار گیرد.
آق��ای  عنانی س��راب:  دکت��ر 
حس��ینی فرد به نکات��ی اش��اره کردند که 
الزم اس��ت مورد تأکید ق��رار گیرند. به نظر 
می رسد ما باید در مسیر بین آموزش های 
پی��ش از خدم��ت، آموزش ه��ای ضم��ن 
خدم��ت و کار اصل��ی معلم- ک��ه آموزش 
اس��ت- حلقه های مفق��وده را پیدا کنیم و 
روی آن ه��ا کار کنیم. یکی از این حلقه ها 
مس��ئلۀ کارورزی اس��ت ک��ه به آن اش��اره 
ش��د. یکی از مشکالتی که وجود دارد این 
اس��ت ک��ه در دوره  ه��ای پی��ش از خدمت 
ما دوره ه��ای کارورزی خیلی منس��جمی 
وجود ندارد. معلم از بعد نظری تا حدودی 
تقوی��ت می ش��ود ولی از بعد عمل��ی واقعاً 
مش��کل دارد. نکتۀ دیگری ک��ه باید مورد 
تأکید واقع شود، این است که اگر ما معلم 
را به عن��وان ف��ردی خالق و فک��ور در نظر 
بگیریم، باید این فرصت برایش ایجاد شود 
که به عن��وان ف��ردی آزاد و تصمیم گیرنده 
مطرح باش��د. چرا که اگر چنین نباش��د، 
به نظر من همیشه مش��کالتی که به آن ها 
اش��اره می کنیم، وجود خواهند داش��ت. 
تص��ور می کن��م معلم ب��رای اینک��ه نقش 
خ��ود را به  عن��وان ف��ردی تصمیم گیرن��ده 
ایفا کند، بای��د توانش های الزم را کس��ب 
نماید. او برای پاس��خگویی ب��ه این نیازها 
باید ب��ه توانش های خاصی مجهز باش��د 
و بتوان��د این برنام��ه را به خوبی اجرا کند. 
به نظر می رسد چه در آموزش های پیش از 
خدمت و چه در آموزش های ضمن خدمت 
به بعضی از توانش های مورد نیاز پرداخته 
نمی شود. همان گونه که آقای  حسینی فرد 
هم اشاره کردند، معلم اگر در زبان عمومی 
مشکل داشته باشد، اعتمادبه نفس الزم را 
برای اینکه مثالً کالس��ش را به انگلیس��ی 
اداره کند نخواهد داش��ت و طبیعی است 
ک��ه در اج��رای روش ه��ای ارتباطی دچار 
مشکل می ش��ود. بنابراین، در مرحلۀ اول 
بای��د توانش های الزم برای اج��رای برنامه 

 حسینی فرد:  پیشنهاد
 می شود گروه های هم اندیشی

 تشکیل شوند. این گروه ها را
 می توان به صورت منطقه ای یا

 در قالب گروه های کوچک تر
 دو یا سه مدرسه تشکیل داد تا

 در آن ها هم اندیشی به  شکل
 واقعی اجرا شود. معلمان

 در این گروه های هم اندیشی
 می توانند از تجارب هم

استفاده کنند

هم اندیش��ی به  ش��کل واقعی اجرا ش��ود. 
معلم��ان در ای��ن گروه ه��ای هم اندیش��ی 
می توانن��د از تجارب هم اس��تفاده کنند. 
م��ا صرفاً نبای��د یک آموزش رس��می معلم 
یا ضم��ن خدمت را تعریف کنیم بلکه باید 
آموزش های غیررس��می را هم گس��ترش 
دهیم. نکتۀ دیگری که می خواهم مطرح 
کنم این اس��ت ک��ه برای معلمان��ی که در 
دوره های ضمن خدمت شرکت می کنند، 
باید ابزار انگیزش��ی وجود داش��ته باش��د. 
خوشبختانه به نظر می  رسد چنین اتفاقاتی 
دارد می افتد؛ یعنی این امکان فراهم شده 
اس��ت که تعدادی س��اعات گذرانده شدۀ 
ضم��ن خدمت می تواند ب��ه منزلۀ ارتقا در 
ح��د یک م��درک تحصیل��ی از نظر حقوق 

توصیه کنیم چگون��ه تدریس 
کند. ما باید معلم را فردی توانا 
بدانی��م که خ��ودش می تواند 
مطالب درس��ی مورد نیازش را 
تهی��ه کند. لذا بای��د دوره های 
آم��وزش تولید مواد درس��ی در برنامه های 
تربی��ت معلم دیده ش��ود. موض��وع دوم 
روش های س��نجش و ارزش��یابی اس��ت. 
وقتی روش های آموزشی تغییر می کنند. 
روش های ارزش��یابی هم باید متناس��ب با 
آن ها تغییر کنن��د. دوره های تربیت معلم 
باید هم به روش های سنتی و استاندارد و 
هم به روش های ارزشیابی جدید بپردازند.
م��ن می خواهم این مطل��ب را مطرح 
کنم که اگر قرار باشد در مراکز تربیت معلم 
مطابق ب��ا نیازهای برنامۀ جدید دروس��ی 
طراح��ی و تنظیم ش��وند، الزم اس��ت بین 
دفتر تألیف و مراکز تربیت معلم هماهنگی 
ایجاد گردد اما در حال حاضر عمالً  چنین 

هماهنگی ای وجود ندارد. 

دوس��تانی که در تربیت معلم کار کرده اند 
حتماً ب��ا این معض��ل مواج��ه بوده اند که 
وقت��ی می خواهند نکاتی را به انگلیس��ی 
بیان کنند، دچار مشکل می شوند؛ یعنی، 
در بس��یاری از موارد مجبور می ش��وند به 
فارس��ی آموزش بدهند. به نظر من نس��ل 
جدی��دی ک��ه وارد می ش��ود در ای��ن مورد 
مش��کل کمت��ری دارد ولی نس��ل قدیم و 
میان سال ها با زبان عمومی مشکل دارند 
و این به نظام آموزشی ما لطمۀ بزرگی وارد 
می کن��د. ب��رای بهبود وضعیت پیش��نهاد 
می ش��ود گروه های هم اندیش��ی تشکیل 
ش��وند. این گروه ها را می ت��وان به صورت 
منطقه ای یا در قالب گروه های کوچک تر 
دو یا س��ه مدرسه تش��کیل داد تا در آن ها 
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تعریف ش��وند که اگر چنین شود می توان 
بر مبنای توانش های تعریف شده ظرفیت 
موجود در دستگاه های مختلف، از جمله 
دفت��ر برنامه ری��زی و تألیف کتب درس��ی، 
دفت��ر انتش��ارات و تکنول��وژی آموزش��ی 
دانش��گاه فرهنگیان و غیره، را شناس��ایی 
کرد و سپس هماهنگی الزم را برای ایجاد 
توانش ها در این نهادها و سازمان ها ایجاد 

نمود.
خانم س��لیمانی: با توجه به س��ابقۀ 
تدری��س در مراکز تربیت معلم و همچنین 
کار در دفت��ر برنامه ری��زی و تألی��ف کت��ب 
درس��ی، به نظر در اجرای دوره های تأمین 
مدرس اش��کاالتی وج��ود دارد که کارایی 
آن ها را تا حد زیادی کاهش می دهد. برای 
مثال، یکی از اشکاالتی که در دورۀ تأمین 
م��درس کت��اب  پیش دانش��گاهی وج��ود 
داش��ت )دوره ای ک��ه من خود ه��م در آن 
تدریس می کردم( این بود که درصد زیادی 
از دبی��ران که برای ط��ی دوره آمده بودند، 
واقع��اً در آم��وزش زبان پیش دانش��گاهی 
نقش��ی نداش��تند و صرفاً برای طی دوره و 
اجرای آن در اس��تان خود راهی این دوره 
ش��ده بودند. نکتۀ دیگر مسئلۀ انگیزشی 
اس��ت که در این دوره ها بس��یار کم است؛ 
یعن��ی به دلی��ل کمب��ود بودج��ه، کیفیت 
اج��رای دوره و همچنی��ن امتیازاتی که به 
دبی��ران آموزش دی��ده تعلق می  گی��رد در 
حد بس��یار پایین اس��ت و به همین دلیل، 
در عم��ل دوره ه��ا تأثیرگ��ذاری چندان��ی 
ندارن��د. به نظر م��ن، روش مؤثرت��ر اجرای 
دوره ه��ای پودمان��ی اس��ت ک��ه الزمۀ آن 
نوشتن برنامه و پودمان است. وقتی برنامه 
آماده شد، می  توان معلمان را به گذراندن 
دوره ه��ای پودمان��ی تش��ویق ک��رد. ای��ن 
دوره ه��ا را می توانیم در مراکز تربیت معلم 
ارائه دهیم. بدون برنام��ۀ مدون نمی توان 
انتظار داشت دوره ها با استاندارد یکسانی 
ارائه ش��وند. من اعتقاد دارم که معلم باید 
در تولید مواد آموزش��ی توانا ش��ود. معلم 
توان��ا می تواند کتاب و برنامه  را با ش��رایط 
واقعی کالس خود تطبیق دهد. بدون این 
توانای��ی، معلم چیزهای��ی از کتاب را برای 
تدری��س برجس��ته می کند که ب��ا ذهنیت 
خ��ودش مطابق��ت دارد. مثالً  در گذش��ته 
اکثر معلمان از هر درس نکتۀ گرامری اش 
برجس��ته  را  هم��ان  و  داش��تند  به ی��اد  را 

می کردن��د. در برنامۀ جدی��د هم که گرامر 
به آن شکل وجود ندارد، بعضی از معلمان 
پایۀ هفتم لغات درس را برجسته می کنند 
و تم��ام وق��ت خ��ود را به تدری��س لغات از 
طری��ق فل��ش کارت و غی��ره می گذرانند. 
البته تغییر قالب فکری مشکل است ولی 
این کار را می ش��ود برای دانش��جویانی که 
سه س��ال بعد وارد کالس ها خواهند شد، 
انجام داد؛ چون این دانشجو ها از توانش 
زبانی باالیی برخوردارند ولی باید وحدت 
رویه ایجاد شود. منظور از وحدت رویه این 
است که حداقل خود من به عنوان مدرس 
بدانم چیزی که در ذهن نویسندۀ کتاب یا 
طراح برنامۀ درسی بوده چیست. اگر من 
با برنامه آشنا نباش��م و اطالعات الزم را در 
اختیار نداش��ته باش��م، طبیعی است که 

وحدت رویه ایجاد نخواهد شد.
دکت��ر علوی مق��دم: م��ا می توانیم 
کارگاه های��ی ب��رای مراک��ز تربی��ت  معل��م 
طراحی و اجرا کنیم و دانش��جویان مراکز 
تربیت معلم را با فرایند تألیف آشنا سازیم. 
همین روز یکشنبۀ آینده از دانشگاه الزهرا 
حدود چهل دانشجوی برنامه ریزی درسی 
به دفتر می آیند تا با روند تألیف آشنا شوند.

دکت��ر عنانی س��راب: ای��ن آمادگی 

برای همکاری بسیار خوب است. در عین 
ح��ال، قرار نیس��ت ارتباطات ش��خصی و 
مقطعی باشند. لذا باز باید تأکید شود که 
مستندس��ازی و شفاف س��ازی و گذاشتن 
مس��تندات در اختی��ار عموم اف��رادی که 
ب��ا برنامه  س��روکار دارند، می توان��د نیاز به 
ایج��اد ارتباط��ات ش��خصی را ک��م کن��د. 
ب��ا مستندس��ازی و در اختی��ار گذاش��تن 
مس��تندات راه برای بحث ک��ردن در مورد 
برداش��ت های مختل��ف ب��از می ش��ود و از 
طری��ق ای��ن بحث هاس��ت که می ت��وان با 
روش اقناع��ی و ن��ه تجویزی وح��دت رویه 

ایجاد کرد. 
دکت��ر علوی مق��دم: ضم��ن تأیی��د 
فرمایش��ات آقای دکتر عنان��ی باید عرض 
کن��م که اصول کلی قطعاً باید مدنظر قرار 
گی��رد. م��ا در راهنمای معل��م به خصوص 
سعی کردیم این مسئله را مورد توجه قرار 
دهیم. اص��ول کلی را گفتی��م، روش های 
تدریس پیشنهادهایمان را گفتیم و حتی 
مجموعه ای از فعالیت های اختیاری را در 
اختیار معلم قرار دادیم اما متأسفانه یکی 
از مش��کالتی که وجود دارد این اس��ت که 
درصد زی��ادی از معلم های ما به راهنمای 
معلم دسترس��ی ندارن��د. در صورتی که از 
مردادم��اه س��ال 92، راهنم��ای معل��م ما 
روی س��ایت قرار دارد و خیلی راحت قابل 
دسترس��ی اس��ت. معلم��ی ک��ه به صورت 
عم��دی ی��ا س��هوی ب��ه راهنم��ای معل��م 
دسترسی پیدا نکرده و حداقل یک درس 
را نخوانده اس��ت، مقدم��ۀ راهنمای معلم 
و مقدم��ۀ کت��اب را نخوان��ده و ب��ه تدریس 

خیرآبادی: وقتی ما از آموزش 
معلمان صحبت می کنیم، 
منظورمان روندی است که 
نه تنها معلمان سال اول بلکه 
معلمان سایر پایه ها و همچنین 
معلمانی را که در آینده به 
آموزش وپرورش می پیوندند 
دربرمی  گیرد. بنابراین، اگر قرار 
است این یکپارچگی ایجاد 
شود باید این آموزش ها در کل 
دیده شوند و برای اینکه این 
اتفاق بیفتد، جای نهادی که بر 
آموزش زبان نظارت کند، خالی 
است

دکتر خیرآبادی
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درس اول یا دوم اقدام کرده است، قطعاً با 
مشکل مواجه می شود. وقتی من با اصل 
کلی آش��نایی ندارم و نقش��ۀ راه در دستم 
نیس��ت، چگونه می خواهم تدریس کنم؟ 
در اینجا توصیۀ من به همکاران این است 
که ب��ا مراجعه به س��ایت گ��روه، راهنمای 
معلم را به صورت Pdf تهیه کنند و حداقل 
روش تدریس ی��ک درس را بخوانند. بقیۀ 
درس ها مشابه درس اول است و یک خط 

سیر را طی می  کند. 
آن ها پس از آش��نایی با روش تدریس 
پیش��نهادی می توانن��د به تدری��س اقدام 

کنند.
دکت��ر خیرآب��ادی: می خواهم کمی 
به ریش��ۀ مش��کالت بپردازم. ما در آستانۀ 
تغییری بس��یار بزرگ در آموزش زبان قرار 
داریم. بس��یاری مشکالت در سایر دروس 
مث��ل ریاضی��ات و عل��وم هم وج��ود دارد. 
ولی درس زبان با مشکالت و چالش های 
بیشتری روبه روست. این مقوله آسان ترین 
و ش��اید بتوان گفت کوتاه ترین قس��متش 
تألی��ف کتاب اس��ت. در یک س��ال یا یک 
س��ال ونیم می شود کتاب یا بستۀ آموزشی 
جدیدی فراهم کرد ولی تربیت معلم طبعاً 
پروسۀ زمان بری است. مثالً همکاری را در 
نظر بگیرید که بیست س��ال قبل دوره ای 
را گذرانده و نظام آموزشی ما ایشان را رها 

کرده و حمایتی نکرده است. 
در چنین حالت��ی، چگونه می توانیم 
توقع داش��ته باش��یم ارتقا ص��ورت گیرد؟ 
واقعیت آموزش��ی کش��ور ما این اس��ت که 
ب��ا جامع��ۀ ناهمگون��ی از معلم ه��ا روبه رو 
هس��تیم. معلم ه��ا و دبیران��ی ک��ه بس��یار 
توانمندن��د، مترجم��ان خیل��ی قابلی نیز 
هستند، ممکن است نظریه  پرداز باشند و 
مقاله هم داشته باشند. البته طیف دیگری 
از همکاران را هم داریم که خود را به کتاب 
درس��ی محدود کرده اند و ع��الوه  بر آن به 
فقر اطالعاتی دچارند. دوره هایی که تا به 
حال داش��ته ایم به ارائۀ اطالعات و س��واد 
محدود مانده است. در دوره های توجیهی 
در طول چهل  ساعت فقط خطوط اصلی 
کت��اب را معرف��ی می کنی��م. ب��رای اینکه 
ای��ن دوره ه��ا مؤثر باش��ند، هم��کاران در 
ب��دو ورود به خدمت بای��د از حداقل هایی 
برخوردار باشند؛ در حالی که در دوره های 
تربیت معلم چنی��ن حداقل هایی تعریف 

نش��ده اند. ب��رای مث��ال، اینکه دانش��جو 
معلمی که می خواهد دبیر زبان شود باید 
از چ��ه توان��ش زبانی ای برخوردار باش��د، 
در دورۀ تربی��ت معلم وجود ندارد. با توجه 
به نقایص و کمبودهایی ک��ه در دوره های 
پیش از خدمت وج��ود دارد، باید معلم در 
دو یا س��ه س��ال اول خدم��ت آموزش های 
خاص��ی را ببین��د. ش��اید در آینده بش��ود 
 )Induction( فرهنگ پذی��ری  دوره ه��ای 
برای دبیران تازه وارد گذاش��ت. در چنین 
دوره هایی معل��م در فرایند فرهنگ پذیری 
می گی��رد.  ق��رار  حمای��ت  تح��ت  کام��الً 
مشکل دیگری که وجود دارد عدم اتصال 
بخش ه��ای مختلف اس��ت ک��ه در تربیت 
معلم دخال��ت دارند، مثالً  نظام رتبه بندی 
معلمان از بخش هایی است که به معلمان 
انگی��زه ارتقا می دهد. خوش��بختانه در دو 
سه سال اخیر به نظر می رسد که با تحولی 
ک��ه در نظام ارتق��ا ایجاد  ش��ده امیدهایی 
زنده شده اند. در همین حال، بدون ایجاد 
نقاط اتصال ممکن اس��ت کارهایی که در 
گروه زب��ان دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب 
انجام می ش��ود، با رفتن افراد تغییر کند و 
سلیقۀ مدیران خاصی حاکم شود که این 
البت��ه مختص دفت��ر برنامه ری��زی و تألیف 
نیست و در دانشگاه فرهنگیان هم ممکن 

است اتفاق بیفتد. 
نکتۀ دیگری که در مورد برنامۀ جدید 
ج��ای تأم��ل دارد این اس��ت ک��ه آموزش  
معلمان موقتی نیس��ت و قرار است تداوم 
داشته باش��د. وقتی ما از آموزش معلمان 
صحبت می کنیم، منظورمان روندی است 
که نه تنها معلمان س��ال اول بلکه معلمان 
س��ایر پایه ه��ا و همچنین معلمان��ی را که 
در آین��ده به آموزش وپ��رورش می پیوندند 
دربرمی  گیرد. بنابراین، اگر قرار است این 
یکپارچگی ایجاد شود باید این آموزش ها 
در کل دیده ش��وند و برای اینکه این اتفاق 
بیفت��د، جای نه��ادی که بر آم��وزش زبان 

نظارت کند، خالی است.
به نظ��ر  عنانی س��راب:  دکت��ر 
می رسد برای یکپارچه ش��دن آموزش ها، 
آموزش هایی که به  شکل های مختلف و در 
جاهای متفاوت برنامه ریزی می شوند، باید 
به هم مرتبط باش��ند. همان طور که اشاره 
کردم، اینکه محت��وای دوره های توجیهی 
مکتوب گردند و در آن ها توانش های مورد 

انتظار مش��خص شوند، قدم بزرگی است. 
چرا که در برنامه ریزی محتوای دوره هایی 
ک��ه دانش��گاه فرهنگیان برگ��زار می کند، 
مکتوبات دفتر برنامه ری��زی و تألیف کتب 
می تواند مورد اس��تفاده ق��رار گیرد. نکتۀ 
دیگری که باید به آن توجه شود، ارزشیابی 
دوره های توجیهی است. بدون ارزشیابی 
از نحوۀ تأثیرگذاری دوره ها ارتقای کیفیت 

با مشکل مواجه خواهد شد.
آقای حسینی فرد: من می خواهم بر 
این نکته تأکید کنم که در حال حاضر بین 
گروه زب��ان دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب 
درس��ی و مراک��ز تربیت معل��م تعامل الزم 
وجود ن��دارد. چون برنام��ه جدید در دفتر 
برنامه ریزی و تألیف کتب تهیه شده است، 
انتظ��ار می رود تعام��ل از آنجا آغاز ش��ود. 
سؤالی که در ابتدا مطرح کردم این بود که 
چه معیارها یا استانداردهایی برای آموزش 
معلم��ان در برنام��ۀ جدی��د تعریف ش��ده 
اس��ت و برای آن پاس��خی دریافت نکردم. 
ظاهراً این استانداردها مکتوب نشده اند. 
ما در دانش��گاه فرهنگیان می توانیم فقط 
حدس بزنیم و طبیعی است که در مواردی 
حدس ها شاید چندان دقیق نباشند. این 
مس��ئله حتی در معلمانی ک��ه در دوره ها 
ش��رکت می کنند نیز مش��هود است. برای 
مث��ال، ما در ک��رج دانش��جویی داریم که 
دورۀ توجیه��ی مرب��وط ب��ه پای��ه هفت��م را 
گذرانده است و وقتی از او می پرسم به چه 
روش��ی تدریس می کنی��د، می گوید روش 
CLT. بع��د ک��ه از او می خواهی��م توضیح 
بده��د در کالس خ��ود چگون��ه تدری��س 
می کند، می گوید که دیالوگ را روی تخته 
می نویس��د و از بچه ه��ا می خواه��د آن را 

آن قدر تکرار کنند تا حفظ شوند.
دکت��ر علوی مقدم: وح��دت رویه ای 
که انتظ��ار می رود، به دالیل مختلف هنوز 
ایجاد نش��ده اس��ت. البته معلمان عالوه 
ب��ر دورۀ توجیهی باید مرتباً به کتاب معلم 
مراجعه کنند اما چون فرهنگ استفاده از 
کتاب معلم وجود نداشته است، معموالً به 
این کتاب  مراجعه نمی کنند. در حالی که 
مراح��ل تدری��س بخش ه��ای مختلف در 

کتاب معلم آمده است.
آقای دّری: بسم الله الرحمن الرحیم. 
خوشحالم که این فرصت ایجاد شد که در 
جمع استادان حضور پیدا کنم. می خواهم 
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تجربی��ات خ��ودم را از دوره ه��ای آموزش 
معلمان بیان کنم و پیشنهادهایی هم دارم 
که خواهم گفت. خوش��بختانه با کارهای 
خوبی که صورت گرفته، نگاه خانواده ها و 
معلمان مثبت است. من پانزده سال است 
در آموزش وپ��رورش کار می کن��م. پی��ش 
از ای��ن دوره های ضمن خدم��ت که برگزار 

می شد، استقبال خیلی کم بود. 
اینکه در کالس ها همۀ معلمان تا آخر 

فرهنگیان یک مرکز زبان آموزی 
ایج��اد ش��ود که معلم��ان زبان 
در آنجا سطح بندی ش��وند و آموزش زبان 

ببینند.
نکتۀ دیگر، کارهای بعد از دوره است 
ک��ه یکی از آن ها حمایت و نظارت اس��ت. 
در ح��ال حاض��ر سیس��تم نظارت��ی وجود 
ندارد. چنانچه افرادی باشند که بتوانند به 
کالس های مختلف بروند و مشاهده کنند 
و به معلمان بازخورد بدهند، آموزش بهتر 

صورت می  گیرد.
دکت��ر عنانی س��راب: از مجموع��ۀ 
بحث هایی که شد می توانیم نتیجه بگیریم 
که هم��کاران دفت��ر برنامه ری��زی و تألیف 
کتب درس��ی به هرحال همۀ تالشش��ان را 
می کنند و جایگاهشان هم ایجاب می کند 
ک��ه این تالش های خود را با جاهای دیگر 
مرتبط سازند. به هرحال، ظرفیت هایی در 
جامع��ه وجود دارد که باید مورد اس��تفاده 
ق��رار گیرند. نکتۀ دیگر این اس��ت که نیاز 
معلم��ان م��ا متفاوت اس��ت و بای��د به این 

نیازها پرداخته شود.
به عبارتی، آنچه در بحث ها مش��خص 
ش��د این اس��ت که حداقل دو نیاز اصلی 
وج��ود دارد: نی��از زبانی و نیاز ب��ه ارتقای 

توان��ش تدری��س. به نظ��ر می رس��د اگ��ر 
توانش ها مکت��وب نش��ود و برنامۀ مدونی 
برای رش��د توانش ها وجود نداشته باشد، 
ش��اید نتوانی��م از آن ظرفیت ه��ا به ش��کل 
مطلوب استفاده کنیم. مشکالت اجرایی 
هم وج��ود دارند ک��ه حل آن ه��ا از حیطۀ 
اختیارات دفت��ر برنامه ریزی و تألیف کتب 
درس��ی خارج اس��ت. این ها وجود دارند و 
باید بپذیری��م و خیلی ه��م انتظاراتمان را 
باال نبریم و محدودیت ها را در نظر داش��ته 
باش��یم. نکت��ۀ بع��دی این اس��ت ک��ه این 
برنامه قرار اس��ت س��مت و س��وی آموزش 
زبان را در کل دورۀ متوس��طه تعیین کند. 
نیاز اس��ت ه��م برنام��ۀ کوتاه م��دت و هم 
برنامۀ بلندمدت داش��ته باشیم. بعضی از 
برنامه های کوتاه مدت را دفتر برنامه ریزی 
و تألی��ف کتب درس��ی دارد اج��را می کند 
ولی بخش مهم دیگ��ری از آموزش ها باید 
در جاه��ای دیگر و با توجه به ظرفیت های 

موجود برنامه ریزی و اجرا شود. 
هم اکنون به دلی��ل نبود برنامۀ مدون، 
بسیاری از کسانی که در بخش خصوصی 
فعالیت می کنند می خواهند بیایند و وارد 

گود شوند. 
به نظر من این چندان مفید نیس��ت. 
فعالیت ه��ای آن ها وقتی مفید اس��ت که 
ب��ر اس��اس برنامه ای باش��د که دفت��ر ارائه 
می ده��د. اگ��ر این گون��ه ش��د، می توانیم 
بگوییم در راس��تای برنامۀ درس��ی است و 

می تواند به برنامۀ درسی کمک کند.
تک ت��ک  از  اس��ت  الزم  اینج��ا  در 
هم��کاران ش��رکت کننده در ای��ن میزگرد 
تشکر کنم. امیدوارم بتوانیم این جلسات 
را ادام��ه دهی��م و در ح��د مقدوراتم��ان به 
برنامۀ درس��ی کمک کنی��م. به هرحال ما 
ه��م محدودیت هایی داری��م اما می  توانیم 
جلس��ه هایی بگذاریم و نظرات دوستان را 

به یکدیگر نزدیک کنیم.

دوره آموزش ها را با عالقه دنبال می کنند 
نش��ان می دهد معلم��ان عالقه مندند که 
بیاموزند. این برای تیم تألیف یک موفقیت 
اس��ت. معلم ها خیلی انگیزه دارند،  سؤال 
می کنن��د و ایمی��ل می زنن��د. ب��ا توجه به 
بازخوردی که از کالس های ضمن خدمت 
گرفته ام، تعدادی از معلمان خیلی ضعف 
دارن��د. م��ن در دوره های ضم��ن خدمت 
مناط��ق مختل��ف صحب��ت می ک��ردم که 
مث��الً کتاب این طوری اس��ت و ش��ما این 
کار را بکنید. تا زمانی که فارس��ی صحبت 
می کردم، هم��ه با حرارت بحث می کردند 
ول��ی به مح��ض اینکه ش��روع می کردم به 
انگلیس��ی صحب��ت ک��ردن، هی��چ اظهار 
نظری از طرف شرکت کنندگان نمی شد. 
این نشان می دهد که معلم ها با انگلیسی 
مش��کل دارند. اگ��ر می خواهیم مش��کل 
آن ها را حل کنیم باید پودمانی کار کنیم؛ 
یعن��ی معلم��ی ک��ه وارد دوره می ش��ود، 
ارزیابی شود و با توجه به نیاز پودمان هایی 
ب��ا س��اعات مش��خص ب��ه او ارائ��ه ش��ود. 
پیش��نهاد من این اس��ت که در دانش��گاه 

عنانی سراب:  قرار نیست 
ارتباطات شخصی و مقطعی 

باشند. لذا باز باید تأکید 
شود که مستندسازی و 

شفاف سازی و در اختیار 
گذاشتن مستندات در اختیار 

عموم افرادی که با برنامه  
سروکار دارند، می تواند نیاز 

به ایجاد ارتباطات شخصی را 
کم کند. با مستندسازی و در 

اختیار گذاشتن مستندات 
راه برای بحث کردن در 

مورد برداشت های مختلف 
باز می شود و از طریق این 

بحث هاست که می توان با 
روش اقناعی و نه تجویزی 

وحدت رویه ایجاد کرد
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