
 الهام فراستي

سرمقاله

انديشه ي معلمي

 علیرضا متولی

کسی 
که شهامت 

آموختن دارد، 
هرگز از یاد گرفتن 

دست نمی کشد.

 اين روزها از تغيير بســيار ســخن می گوييم و اين واژه را بســيار می شنويم؛ 
از تغيير کتاب های درســی گرفته تا تغيير نظام آموزشــی تا تغيير در طرح های 
کيفيت بخشــی به فرايند آموزش. اين تغييرات در ســال های اخير بسيار شتاب 

گرفته اند و ممکن است عده ای آن ها را شتابزده تلقی کنند.
هر نوع تغييری لزومًا رو به اصالح نيســت. بســياری از تغييرات مشمول فرايند 
آزمايش و خطا می شوند. به تجربه دريافته ايم، کمتر به آزمايش و اصالح رسيده ايم 

و بيشتر به خطا رفته ايم. چرا اين اتفاق می افتد؟
برای اينکه حل مسئله را از همان جايی شروع می کنيم که در آن گرفتار آمده ايم. 
مســئله ی آموزش وپرورش ما چيســت که هر چه جلوتــر می رويم، تالش های 
صادقانه ی دســت اندرکاران تغيير هم پاســخگوی حل آن ها نيست يا هر راه حل 

تازه ای، پس از مدتی مسائل تازه تری به وجود می آورد.
به نظر می رسد نکته ی فراموش شده ای در ميان باشد. آنچه مغفول باقی می ماند، 

آموزش گيرنده  و  آموزش دهنــده  عامل 
اســت. ما معمواًل به تغييــر در برنامه ها 
می انديشيم، اما تغيير در آموزش دهنده 

و آموزش گيرنده را ناديده می گيريم.
ما با اصالحات و تغييــرات می خواهيم 
زندگی نــو و متفاوتی خلق کنيم، غافل 
از اينکه برای داشتن زندگی متفاوت بايد 

به شخص متفاوتی تبديل شويم.
برای اينکه دنيــای بيرون خود را تغيير 
بدهيــم، بايد دنيای درونمــان را تغيير 
بدهيم. در خانــواده ی آموزش وپرورش، 
دائم بنا و قوانيــن زندگی خانه را تغيير 
می دهيم، اما اصل را بر اين نمی گذاريم 
که بايد ســاکنان خانــه تغيير کنند. ما 
از ســاکنان خانه می خواهيم از قوانينی 
که تغييريافته اند آگاهی داشــته باشند 
و آن هــا را اجرا کنند. امــا توان درونی 
اعضای خانواده را برای اين تغيير، تغيير 

تغییر بنیادي در بنیاد اصلي
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تأثیری 
که معلم 

خوب می گذارد، 
هرگز فراموش 

نمی شود.

معلم 
خوب، عاشق یاد 

دادن است و معلم 
ماهر عاشق 
یاد گرفتن.

معلم 
خوب می تواند 

همه چیز را بیاموزد، 
حتی چیزهایی که 
خودش نمی تواند 

انجام دهد. 
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نداده ايم. تغيير مهمــی که بايد صورت 
بگيرد و مــا معمواًل زير بــار اين تغيير 
نمی رويم، اين است که نگاه ما به کودک 

و کودکی بايد تغيير کند. 
معلم بايد تغيير کند و اين تغييرات فقط 
منطبق شــدن با فضا و شرايط روز دنيا 
نيست، بلکه بازگشــتی اصولی و عميق 
به درون، منطبق بــر فطرت و طبيعت 
انسانی است. البه الي واژه ها و سطرهاي 
تحول بنيــادي نظــام آموزش و  پرورش  
به اين نكته توجه قابل ستايشــي شده 
اســت، ليكن توجه به موضــوع اصلي 
آموزش وپــرورش، يعني عامل انســاني 
)كــودك و معلم(، البــه الي طرح ها و 
برنامه ها به فراموشــي سپرده مي شود. 
توصيــه می کنم گفتگوی مــا با دکتر 
عبدالعظیم کریمی را با دقت، تأمل و 

تعمق بيشتری مطالعه کنيد.
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من 
یاد گرفته ام بیشتر 
از اینکه معلم خوبي 

باشم، دانش آموز بهتری 
باشم و به درس هایی که از 
دانش آموزانم یاد می گیرم 

احترام بگذارم. 
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