
 در آخرين روزهاي ســال تحصيلی جاری هســتيم. يک سال تحصيلی هم گذشت. 
حال، شــما به عنوان معلم می توانيد و بايد به خودتان فرصتی بدهيد برای بررسی سالی 
که گذشت: چه کرديم؟ چگونه با دانش آموزانمان تا کرديم. چند استعداد کشف کرديم؟ 
مشکالتمان چه بودند؟ برای حل آن ها چه راه هايي را رفتيم؟ سؤال های گوناگونی پيش 
روی ما وجود دارند که پاســخ به آن ها راه آينده مان را هموارتر می کند. سؤال اصلی اين 
اســت که چه قدر توانستيم به کودکان كمك كنيم روی پای خود بايستند؟ چه قدر به 
آن ها اعتمادبه نفس داديم تا بتوانند خودشان مفاهيم درس ها را کشف کنند؟ چه مقدار 

راه انديشيدن را برايشان باز کرديم؟
اگر می خواهيم آموزش وپرورش را از محصول گرايی و تحکم گرايی به سمت فرايندگرايی 
و تعامل مداري ســوق دهيم، بايد زمينه ای فراهم کنيم که آن ها بتوانند از استعداد ذاتی 
کشــف که درونشان وجود دارد اســتفاده کنند. لقمه ی جويده شده، گرسنگی آن ها را 
برطرف نمی کند. متأسفانه هنوز محصول گرا هستيم و در پايان سال می خواهيم معلمانی 
باشيم که درصد قبولی مان باال باشد و دانش آموز نيازمند به تالش بيشتر نداشته باشيم. 
می خواهيم محصوالتی تحويل پايه ی باالتر بدهيم که شبيه هم باشند؛ حداقل در امتياز 

شايستگی برای ورود به پايه ی باالتر.
اگر در سالی که گذشت چنين نبوديم که 
آفرين بر ما! ولی اگر چنين انديشــيديم، 
بهتر اســت در فرصتی که برای شــروع 
ســال تحصيلی بعد داريــم، نگاهمان و 
مطالعاتمان را در زمينه ی آموزش وپرورش 
تعاملی و فرآيندنگر باالتر ببريم. به همين 
خاطر، نياز داريم کودکان را بهتر بشناسيم. 
بياييم به جای اينکه انديشه هايمان را به 
خورد بچه ها بدهيم، آن ها را انديشــمند 
بار بياوريم و بگذاريم خودشان مفاهيم را 

کشف کنند.
براي اين كار بايد خودمان به يك انديشمند 
تبديل شويم. تنها محصول قابل قبول نظام 
آموزش و پرورش، بچه هاي انديشــمند و 
متفكر است.  نتايج آزمون های پرلز نشان 
می دهد کودکان در پاســخ  به ســؤال ها، 
بــه اين فکر نمی کنند کــه چه چيزی را 

فرصتي براي انديشيدن 
و انديشمندسازي

سرمقاله
 عليرضا متولی

الهام  فراستي

انديشه ي معلمي

معلم خوب 
باعث مي شود 

دانش آموزان چیزهایي 
را که قباًل آموخته اند، 

به یاد بیاورند.    

معلم 
خوب یاد 

مي دهد و معلم 
ماهر دگرگون 

مي کند.
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فهميده اند، بلکه به اين می انديشــند که 
بزرگ ترها انتظار شــنيدن چه عباراتی را 
دارند. در ايــن آزمون، اغلب دانش آموزان 
به جای اينکه پاســخ برداشــت شخصی 
خود را به ســؤاالت آزمون بدهند، بيشتر 
پاســخ هايی داده اند که معلم هايشــان را 
راضی کند؛ در بسياری از موارد هم بی ربط 
به محتوايی که از آن ها پرسيده شده است. 
درواقع بچه ها به چيزی می انديشــند که 
ما می پســنديم. در پايــان يک خدا قوت 
صميمانه به تک تــک خوانندگان ماه نامه 
برای زحمت هاي بسيارشــان در اعتالی 
فهم فرزندان ميهن عزيز عرض می کنم و 
در نهايت هفته ي بزرگداشــت مقام معلم 
را بــه آموزگاران عزيــز تبريك مي گويم. 
پيشــنهاد می کنم گفت و گوهــای ما را با 
استادان اين فن، از شماره ي يک تا همين 

شماره، به دقت بخوانيد. 

تجربه ي 
شخصي بهترین 
معلم نیست، 

تجربه هاي دیگران 
بهترین معلم ها 

هستند. 

معلم ها 
یاد می دهند، اما 

معلم های خوب کمک 
می کنند دانش آموزان 
یاد بگیرند و زندگی 

کنند.
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