سرمقاله
علیرضامتولی

تغيير بنيادي در بنياد اصلي

این روزها از تغییر بســیار ســخن میگوییم و این واژه را بســیار میشنویم؛
از تغییر کتابهای درســی گرفته تا تغییر نظام آموزشــی تا تغییر در طرحهای
کیفیتبخشــی به فرایند آموزش .این تغییرات در ســالهای اخیر بسیار شتاب
گرفتهاند و ممکن است عدهای آنها را شتابزده تلقی کنند.
هر نوع تغییری لزوماً رو به اصالح نیســت .بســیاری از تغییرات مشمول فرایند
آزمایش و خطا میشوند .به تجربه دریافتهایم ،کمتر به آزمایش و اصالح رسیدهایم
و بیشتر به خطا رفتهایم .چرا این اتفاق میافتد؟
برای اینکه حل مسئله را از همانجایی شروع میکنیم که در آن گرفتار آمدهایم.
مســئلهی آموزشوپرورش ما چیســت که هر چه جلوتــر میرویم ،تالشهای
صادقانهی دســتاندرکاران تغییر هم پاســخگوی حل آنها نیست یا هر راهحل
تازهای ،پس از مدتی مسائل تازهتری به وجود میآورد.
به نظر میرسد نکتهی فراموششدهای در میان باشد .آنچه مغفول باقی میماند،

انديشهي معلمي

الهام فراستي

کسی
که شهامت
آموختن دارد،
هرگز از یاد گرفتن
دست نمیکشد.

تأثیری
که معلم
خوب میگذارد،
هرگز فراموش
نمیشود.

معلم
خوب میتواند
همه چیز را بیاموزد،
حتی چیزهایی که
خودش نمیتواند
انجام دهد.
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عامل آموزشدهنــده و آموزشگیرنده
اســت .ما معموالً به تغییــر در برنامهها
میاندیشیم ،اما تغییر در آموزشدهنده
و آموزشگیرنده را نادیده میگیریم.
ما با اصالحات و تغییــرات میخواهیم
زندگی نــو و متفاوتی خلق کنیم ،غافل
از اینکه برای داشتن زندگی متفاوت باید
به شخص متفاوتی تبدیل شویم.
برای اینکه دنیــای بیرون خود را تغییر
بدهیــم ،باید دنیای درونمــان را تغییر
بدهیم .در خانــوادهی آموزشوپرورش،
دائم بنا و قوانیــن زندگی خانه را تغییر
میدهیم ،اما اصل را بر این نمیگذاریم
که باید ســاکنان خانــه تغییر کنند .ما
از ســاکنان خانه میخواهیم از قوانینی
که تغییریافتهاند آگاهی داشــته باشند
و آنهــا را اجرا کنند .امــا توان درونی
اعضای خانواده را برای این تغییر ،تغییر

معلم
خوب ،عاشق یاد
دادن است و معلم
ماهر عاشق
یاد گرفتن.

ندادهایم .تغییر مهمــی که باید صورت
بگیرد و مــا معموالً زیر بــار این تغییر
نمیرویم ،این است که نگاه ما به کودک
و کودکی باید تغییر کند.
معلم باید تغییر کند و این تغییرات فقط
منطبق شــدن با فضا و شرایط روز دنیا
نیست ،بلکه بازگشــتی اصولی و عمیق
به درون ،منطبق بــر فطرت و طبیعت
انسانی است .البهالي واژهها و سطرهاي
تحول بنيــادي نظــام آموزشوپرورش
به اين نكته توجه قابل ستايشــي شده
اســت ،ليكن توجه به موضــوع اصلي
آموزشوپــرورش ،يعني عامل انســاني
(كــودك و معلم) ،البــهالي طرحها و
برنامهها به فراموشــي سپرده ميشود.
توصیــه میکنم گفتگوی مــا با دکتر
عبدالعظیم کریمی را با دقت ،تأمل و
تعمق بیشتری مطالعه کنید.

من
یاد گرفتهام بیشتر
از اینکه معلم خوبي
باشم ،دانشآموز بهتری
باشم و به درسهایی که از
دانشآموزانم یاد میگیرم
احترام بگذارم.
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