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كرونــا زیســت بوم آموزش وپــرورش را تغییــر داد. اگرچه 
هزینه هاي انســاني و مادي فراواني به جامعة بشــري تحمیل 
كــرد و داغ عزیــزان زیادي را بر دل همه نشــاند، اما کرونا در 
فردای جامعه بشری اثرات شگرفی باقی گذاشته است. آموزش 
و پرورش به عنوان بخش مهم حیات انســان مدرن در جهان و 
ایران تغییرات شگرفی را زین پس تجربه خواهد کرد. ما اكنون 
در آموزش  وپرورش ایران اســالمي، چند گــزارة قطعي  دربارة 

مسائل كرونا و ایام پس از آن داریم:
1.بدنة مدیریتي وزارت آموزش  وپرورش در سخت ترین سال هاي 
دوران انقالب اسالمي، با گذار از فرازها و نشیب هاي بسیار، موفق 
شــد اتفاقي بزرگ را در آموزش  وپرورش رقم بزند! در ساده ترین 
تشبیه، ما شبیه كساني هســتیم كه نه تنها وسیلة نقلیة خود را 
عوض كرده ایم، بلكه در شرایطي حساس تر از معمول، بر مركبي 
دیگر سوار شده ایم. شاید قباًل فقط با خودرو رفت وآمد مي كردیم، 

اما اكنون نوع وسیلة ما تغییر یافته است.
مدیــران عالي وزارت آموزش وپرورش توانســته اند با این اتفاق 
بــزرگ مواجة طراحــي و عمل داشــته باشــند؛ به گونه اي كه 
روند رســمي تعلیم وتربیت متوقف نشــود. ایــن خدمت بزرگ 

فراموش نشدني است.
2. دو مقولــة جدیــد و جــدي، به طــرزي فراگیــر، عرصة 
آموزش وپرورش را فراگرفته اند. فضاي مجازي و انواع وسایل فردي 
و اجتماعِي ارتباط از راه دور؛ چه ســخت افزار و چه نرم افزار. این 
دو عنصر كه هم پوشاني هاي فراواني دارند و شاید در خیلي مواقع 
از یكدیگر متمایز نباشــند، فرصت هاي زیادي به وجود آورده اند، 
ناخواســته عرصه هاي جدیدي را خلــق كرده اند و البته در عین 

حال تهدیدهاي زیادي را نیز به صــورت بالقوه و بالفعل به وجود 
آورده اند. مــا در مواجهه با این دو مقولــه، راه عقب گرد نداریم، 
فقط مي توانیم همة انرژي و دوراندیشي تمدني خودمان را براي 

پیشروي سنجیده و خردمندانه بسیج كنیم.
3.در مســیر پیش رو، تمركز نظام رســمي تعلیم وتربیت با 
مشــكل روبه رو شده است. اكنون اگر براي روبه رو شدن با تنوع 
روش ها، منش ها و مشرب ها تدبیر نكنیم، مدیریت تعلیم وتربیت 
كشــور را از دســت مي دهیم. حاكمیت بر كشــور مســتلزم 
برنامه ریــزي خــرد و كالن در عرصة آموزش وپرورش اســت و 
برنامه ریزي در اصلي ترین مراحــل، محتاج تبعیت همة جامعة 
آماري مخاطب از دیدگاه ها و برنامه هاي نهاد رسمي متولي امر 
اســت. اكنون و با شــرایط فعلي، هر كس مي تواند برنامة خود 
را در عرصة تعلیم وتربیت در فضاي مدرســه هاي موجود پیش 
ببرد. اگر فكــر كنیم بدون برنامه ریزي متمركز و هدفمند براي 
نظام آموزش وپرورش كشور و جریان تربیت كودكان و نوجوانان 
كشــورمان مي توانیم به درســتي حاكمیت را اعمال كنیم، باید 

بدانیم كه مشغول بازي »رولت روسي« هستیم.
4. معلمــان دنیاي پس از كرونا با معلمــان روزگار قبل از آن 
متفاوت اند. بسیاري از استانداردهاي معلمي تغییر كرده اند، بخش 
مهمي از صالحیت هاي معلمي دگرگون شده و ارتقا یافته است. 
اگر معلمان جامعه به اقتضاي نیازهاي ایران فردا تربیت نشــوند، 
فضاي مجازي و جامعه جاي آن ها را خواهند گرفت. این مسئله 
زنــگ خطري جدي براي مرجعیت گــروه اجتماعي معلمان در 
كشور است و چه بسا كه حیات طبیعي نهاد آموزش وپرورش نیز 

با خطر مواجه شود.

آيا از كرونا
ممنون باشيم؟!
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