
عبور از عادت ها در سدۀ جدید

گفت وگو

گفت وگو با دكتر محمدعلی شامانی
متخصص تعلیم وتربیت و عضو شورای کارشناسی رشد مدیریت مدرسه

همزمان با انتشار این شــماره از مجله، آخرین سال قرن چهاردهم آغاز شده است و در آستانه فرا رسیدن سدة 
جدید خواهیم بود. به همین دلیل محتوای مجله در بهار 1۴00 به مطالبی اختصاص یافته است که در طلیعة قرن جدید 
و در خصوص آیندة تعلیم  وتربیت در جامعة ایرانی به نگارش درآمده اند. در این ارتباط، دکتر مرتضی مجدفر، عضو 
شورای کارشناسی رشد مدیریت مدرسه، با حضور در دفتر کار دکتر محمدعلی شامانی، دیگر عضو شورای مجله در 
»مجتمع آموزشــی رفاه تهران«، دربارة موضوع محوری رشد مدیریت مدرسه، یعنی »آیندة تعلیم وتربیت در جامعة 

ایرانی« با وی گفت وگو کرده است. توجه شما خوانندگان گرامی را به این گفت وگو جلب می کنیم. 

 مالقــات امروز ما به قــول موالنا 
می تواند به نوعی خودمشت مالی ما دو نفر 
به مثابه دو عضو شورای کارشناسی رشد 
مدیریت مدرسه تلقی شود. ولی این بار از 
شما خواهم خواست از منظر یک متخصص 
تعلیم وتربیت و با یــک نگاه خاص با من 

گفت وگو کنید. 
می دانید که ما در آغاز ســدة پانزدهم 
شمســی هســتیم. اولین پرسشم این 
اســت كه به نظر شما آموزش  وپرورش ما 
آمادگی ورود به این سده را دارد؟ یا اصاًل 
ورود به این ســده و بود و نبود آن برای 
آموزش  وپرورش فرقی خواهد داشــت یا 

خیر؟ 
زمانی كه انســان با اهل فضل گفت وگو 

می کنــد، هــم می آموزد و هــم فرصت 
آموختن را برای دوستانش فراهم می کند. 
به نظر مــن یکی از مهم ترین چالش های 
امروز ما »درک فناوری های نوین« است؛ 
فناوری هایی کــه در حال ایجاد تغییری 
بنیادین در نســل نو هستند. به نظر من، 
اینکه آیا هاضمة  آموزش وپرورش ما درست 
کار می کند و می تواند بــا این فناوری ها 
کنار بیاید و آن ها را هضم کند، اصاًل خارج 
از ارادة آن اســت. یعنی چه بخواهد و چه 
نخواهــد، این فناوری ها خودشــان را در 
دل آموزش وپرورش جا می کنند. منتظر 
نمی مانند و از کسی هم اجازه نمی گیرند. 
این ما هســتیم که با تأخیــر در ورود و 
پذیرش، راه خودمان را دشوارتر می کنیم. 

مسیر بســیار پرسرعت و پرشتاب است 
و هر چه که مــا کندتر برویم، راه را برای 
آیندگان دشوارتر می کنیم. آیا می توانیم 
مقابلــه کنیم؟ بی تردید نــه! فناوری ها و 
آینده آمده اســت و می آید و با ســرعت 
و گســتردگی بیشــتری هم خواهد آمد. 
آموزش وپرورش ما بهتر اســت خودش را 
مهیا کند. مهیاکردن هم به این نیست که 
فقط بگوید ما منتظر آینده ایم. به نظر من 
فهم آینده، فهم فناوری های نوین و فهم 
جریان یادگیری اساسًا اتفاق تازه ای است 
که گاهی وقت ها در تصور بسیاری از امثال 

ما به صورت جدی نمی گنجد.

  توضیح یــا واقعیتی را عرض 

رشد مدیریت مدرسه | دورۀ ۱۹ |  شمارۀ ۳ | بهار ۱۴۰۰ 26



كنم و شــما براساس آن صحبت را 
ادامه دهید. ببینید من و شما تقریبًا 
هم سن و حدوداً 60 ساله ایم. می شود 
گفت از سدة چهاردهم که امسال در 
آخرین روزهای آن هستیم، 60 سال 
را تجربه کرده ایم. حاال اگر از چند 
از  بیش  بگذریم،  سال کودکی خود 
نیمی از این ســده را تجربة زیسته 
داریم و بیش از 50 سال یا سه چهارم 
یا بیشتر آن را در آموزش وپرورش و 
در کار تعلیم وتربیت بوده ایم. نکته ای 
که می خواهم به ادامة همین پرسش 
ارتباط  دادید،  پاســخ  که  نخست 
دهید این اســت که من معتقدم در 
که  برجسته ای  اتفاق  سال،  این 60 
از  مثاًل کالس های ســال 1332 را 
کند،  متمایز  سال 1392  کالس های 
به نــدرت دیدیم. البتــه نمی گویم 
ندیدیــم، ولی در گفتــن به ندرت، 
تردید ندارم. با این تصور و تصویر، 
آیا آموزش وپرورش ما می تواند وارد 
قرن جدید شود و از این اتفاق طرفی 

ببندد؟ 
هرگز. شــما نمی توانید بــا عادت های 
مألوف خودتان، یعنی با عادت هایی كه با 
آن ها انس گرفته و آشنایید و با طمأنینه 
در تاروپود شما نشسته اند، فاصله بگیرید. 
یکی از ویژگی های اتفاقات امروز سرعت 
است. گاهی وقت ها فكر می كنم كه انگار 
بعضی از افسانه ها دارند محقق می شوند. 
شــاید من دارم به ماجرا غلوشــده نگاه 
می کنم، ولی واقعًا گاهی احساس می کنم 
برخی از افســانه های کودکی ام در حال 
محقق شدن هســتند و امیدوارم آن قدر 
زنده باشــم که پاره ای از آن ها را ببینم و 
ببینم كه چه اتفاقاتی در آموزش وپرورش 

ما خواهند افتاد. 
ما اگر بخواهیم با همان روشــی که تا 
دیروز و در این 60 ســال بــه آن عادت 
كرده ایم، به ایــن دوره نگاه کنیم، مانند 
آن اســت که بقالی ما در بهترین شرایط 
یك سوپرمارکت بزرگ و از سوپرمارکت 
بزرگ تبدیل به هایپرمارکت شده است. 
اما همان بقالی اســت، فقط وسعت پیدا 
کرده و ســرعت انتقال و تنــوع ارائة کاال 
به مشــتری بیشتر شده اســت. در واقع، 
ما بقالی وسیع تری داریم که فقط نام آن 

عوض شده است و نه نوع خدمات آن. در 
حالی که گاهی وقت ها همان بقالی كوچك 
ممکن بوده اســت کارکردهــای ویژه ای 
داشته باشد. گاهی وقت ها همة تالش های 
مربیان بــزرگ این بوده که روی یک نفر 
سرمایه گذاری متفاوتی کنند و همان یک 
نفر می توانسته کارهای بسیار بزرگی انجام 
دهد. به نظر من االن ما فقط کمی بزرگ تر 
شــده ایم، کمــی تابلوهایمــان را عوض 
کرده ایم، به جای میز و صندلی سنتی، میز 
و صندلی جدیدتری گذاشته ایم و به جای 
تخته ســیاه یا وایت بردهای خودمان، ُبرد 
هوشمند گذاشــته ایم و اتفاق خاصی در 

جریان یادگیری ما نیفتاده است. 
می گوینــد وقتــی روس هــا اولین بار 
»اســپوتنیك« را هوا کردند، سؤالی که 
برای آمریکایی ها و انگلیسی ها مطرح شد 
این بود که چه چیزی سبب شد که آن ها 
توانســتند به فضا بروند و ما نمی توانیم؟ 
وقتی دالیل را بررسی کردند، دلیل را در 
آموزش وپــرورش و اتفاقاتی دیدند که در 
این نهاد رخ داده اســت. مهم ترین اتفاقی 
که بعد از این ماجرا افتاد، این بود که میز 
و صندلی هایی را که تا قبل از این به زمین 
پیچ شــده بودند، برداشــتند و چیدمان 
کالس را عوض کردند تا بچه ها روبه روی 
هم گفت وگو کنند. امروز آموزش وپرورش 
ما به بچه هــا و معلمــان، هرگز فرصت 

گفت وگو نمی دهد.

 پــس با این حســاب، خیلی 
نباید روی فناوری مانور داد. تبدیل 
تبدیل آن  و  وایت برد  به  تخته سیاه 
به تختة هوشــمند مثال خوبی بود. 
از تخته ســیاه هم  حاال من قدری 
عقب تر می روم و به غارنوشــته ها و 
دیوارنوشــته ها می رسم و در حالت 
متوقف  تخته سیاه  همان  یا  بینابین 
می شوم. ۴0 ســال پیش، در دورة 
تربیت معلم، زنده یاد ترقی، استاد ما 
بود. مهارت اصلی ایشان استفاده از 
تخته سیاه بود. چنان تخته را مرتب 
تنظیــم می کرد که هر وقت شــما 
می توانستید  می شدید،  وارد کالس 
بدون اینکه به ســاعت نگاه کنید، 
از تخته ســیاه حدس بزنید که االن 
دقیقة چندم تدریس اســت. یعنی 

برای 90 دقیقه، تخته را به شــش 
قسمت مســاوی تقسیم و از سمت 
راست شــروع به نوشتن می کرد و 
قسمت ششــم را برای چرک نویس 
یا  کلمات  برخــی  نگارش التین  و 
فرمول ها می گذاشت. البته ششمین 
قســمت هم در 15 دقیقة آخر پر 
می شد. االن استاد یا معلمانی داریم 
که از پاورپوینت و تختة هوشــمند 
استفاده می کنند، ولی قادر به ایجاد 
هیچ تعاملی نمی شوند. در مورد تقابل 
فناوری و تعامل چگونه می اندیشید؟

اساســًا تربیت یك جریان تعاملی است 
و بدون تعامل اصاًل امکان وقوع ندارد. در 
جریان گفت وگوها، کنار هم نشستن ها و 
تبادل آرا و افکار اســت كه تربیت شكل 
می گیرد و دانش تبادل می شــود. ما فکر 
می کنیم باید مخزنــی از اطالعات را در 
قالب یک کپســول به دیگران بدهیم که 
بخورند. فناوری خیلی بهتر از ما كل این 
داده ها)دیتاها( را جمع آوری و ذخیره سازی 
می کند و با سرعت و به شکلی راحت تر در 
قالب کپســول هایی کوچک به مخاطبان 
ارائه می دهد. اما آیــا واقعًا این فرصت را 
می دهد؟ خیر. فرصتی از جنس تعامل و 
از جنس اینکه تربیت شکل بگیرد، فراروی 
فناوری حاضر نیســت. فنــاوری گاهی 
وقت ها ما را تنهاتر می کند، در حالی که 
جریان تربیت با تنهایی آغاز نمی شود. از 
این نظر فرمایش شما متین است. اما آیا 
فناوری واقعًا نمی تواند تسهیل كننده باشد؟ 
به نظر من بسیار تسهیل کننده است؛ هم 
در ســرعت و هم در كیفیت. وقتی همه 
رقــم به آن نگاه می کنیم و می خواهیم با 
همة آدم هــای دنیا، اعم از دانش آموزان و 
معلمان راحت ارتباط برقرار کنیم، این کار 
با شبکه ای از دانش و تولید محتوا می تواند 
افراد متعددی را در تمام ســرزمین ها در 
کنار هم بنشاند. این یک ویژگی بی بدیل 

است. 
پیــش از این، بــرای اینکــه بتوانیم یا 
بخواهیم با یک معلــم در آن طرف دنیا 
صحبت کنیم، چقدر دشواری می کشیدیم. 
اما االن این اتفاق به راحتی می افتد. ابزارها 
آمدند و این کار را تســهیل کردند. االن 
شکل جدیدی از شبکه های اجتماعی در 
حال پدیدآمدن است که به راحتی می تواند 
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به عنوان تولیدکننده و ذخیره كنندة دانش 
و فرصت اســتفاده از دانش تولیدشــدة 
جمعی، وارد عمل شــود. این یک فرصت 
است. اصاًل شبکه های اجتماعی می توانند 
در آینده، نقش مدرسه هایی با شکل جدید 
را به خودشان بگیرند. ما یادمان رفته که 
همه چیز را همــگان دانند. یعنی وقتی 
همگان بدانند، بنابراین به اشتراک گذاری 
این دانایــی، یك فرصت یادگیری جدید 
است. از این رو حتمًا شبکه های اجتماعی 
می توانند فرصت هــای جدیدی را خلق 

کنند.

 پس شــما مثــل بعضی ها، از 
آمدن فناوری جدید نگرانی ندارید 
و این اتفــاق را موجب حذف معلم 

نمی دانید؟ 
هیچ ابررایانه ای نمی تواند جای معلم را 
بگیرد. چون نمی تواند مانند معلم تعامل 
برقرار کند. شــاید بگویید فضای مجازی 
انتخابگِر هوشمند شده است. یعنی هوش 
مجازی یا هوش مصنوعی آمده و به راحتی 
جایگزین معلم شده اســت. این درست 
نیست. ابزارها نمی توانند ما را از آن نگاه و 
درک نقطه به نقطة معلم بی نیاز کنند. شما 
هیچ وقت نمی توانید این حس را از آن ها 
دریافت کنید، چون شما كه فقط به داده، 
تبادل داده و آنالیزشدن داده نیاز ندارید! 
ما انسان هستیم و با قلبمان، احساسمان و 
تک تک سلول هایمان جریان تربیت شکل 

می گیرد.

تأکید  نکته ای  روی  می خواهم   
کنم که ذوق و عالقة شما به آن گره 
خورده است. معلمان امروزی در حال 
مکانیکی و ماشینی شدن هستند و 
جای عناصر زیبایی شناختی در حیات 
معلم خالی است. اگر از من بپرسند: 
معلم خوب چه كسی است؟ می گویم 
معلمی است که بداند در این اواخر 
چند رمان خوب یا چند شعر خوب 
چاپ شده است. به خاطر دارید كه 
و شصت،  پنجاه  دهه های  در  زمانی 
شعرهایی مانند شعر کوچة مشیری 
و زمســتان اخوان و ... ورد زبان ما 
بود. االن اگر شما از معلم تازه کاری 
بخواهید چند شعر حسی بخواند، یا 

چند قصه بگویــد، به یاد ندارد! من 
یکی از الزامات ورود به قرن جدید 
بــرای معلم ها و حتــی مدیران را 
داشتن حس زیبایی شناختی می دانم 
و اینکه در تعامالتشان راه به راه از 
این حس استفاده كنند. آیا موافق 

این نظر هستید؟
نکتة دقیقی است. رمان فرصت بازخوانی 
تجربة زیستة مردم جهان را به آدم می دهد 
و انســان ها با تجربة زیسته شان متفاوت 
می شــوند. آنچه که مثاًل مرتضی مجدفر 
را متفاوت می کند، تجربة زیســتة او در 
حیطة معلمی، آموزش، نگارش، تحریریه، 
نوشتن و از همه مهم تر شاعری است که 
در زمان هاي مختلف از او ســر می زند و 
همچنیــن رمان هایی که می خواند. ما به 
کســب تجربه های تازه نیاز داریم و هیچ 
وقت بی نیاز از آن نیستیم و ادبیات، سینما 
یا موســیقی جهان این فرصــت را به ما 

می دهد. 
من گاهــی وقت هــا در مصاحبه برای 
انتخــاب معلمان، از آن هــا می خواهم از 
آخرین کتــاب و رمانی کــه خوانده اند، 
حــرف بزنند. یا از شــاعری، شــعری از 
حفــظ بخوانند و بگویند چــرا و به دلیل 
چه ویژگی هایی دوســتش دارند. حتی از 
آن ها دربارة دستگاه های موسیقی ایرانی 
می پرسم. گاهی آن قدر پاسخ ها تلخ اند که 
حال انســان بد می شود. وقتی صحبت از 
دستگاه موسیقی می کنید، انگار از ادوات 
یا ابزارهای موســیقی پرسیده اید و آن ها 
بــه ویولن و پیانو اشــاره می کنند. وقتی 
می پرســی دستگاه شور و بیات ترک چه 
تفاوتی با هــم دارند و چگونه می توانی از 
هوش موســیقیایی در موسیقی استفاده 
کنی، متأســفانه نمی دانند. موســیقی را 

می شــنوند، ولی نمی دانند كــه چه کار 
می کند و از آن لذت نمی برند. 

خوانشی که بزرگان ما از ادبیات داشتند، 
خوانش »غنی« بود. اگر اثر فردوسی را 
می خواندند، در کنار آن نگاه حماســی، 
ریتم، ملودی، واژه و از همه مهم تر بازخوانی 
هویت خودشان را مطابق با »شاهنامه« پی 
می گرفتند. اما معلم االن حاضر به خواندن 
نیســت و نمی داند در اطراف او دارد چه 
اتفاقاتی می افتد. فکر می کنم کسانی که 
بتوانند طعم متفاوت یک ســیب را درک 
کنند، گاز زدنشــان به یک سیب هزاران 
طعم دیگر را در خیالشــان زنده می كند. 
کسی که بتواند سوار یک ابر شود و با تکه 
ابری، بازیگوشی و در آسمان گرگم به هوا 
بازی کند، حتمًا می تواند نگاه دیگری به 
زندگی داشته باشد. کسی که یک قطرة 
بــاران را برای خودش بیشــتر از هزاران 
اقیانوس تصور کند، می تواند در آن شناور 
شود و احساس کند که فرشته های خدا با 
هر قطره می آیند. آن وقت است كه فوج 
فرشــته ها را در آغوش می گیرد و با آن ها 
بازی و رقص با فرشته ها را تمرین می کند. 
معلم یعنی کســی که هر صبح، وقتی 
به درخت روبه روی خانه ســالم می کند، 
با تک تــک برگ ها به طور متفاوت ارتباط 
بگیرد. چون یاد گرفته اســت که همة ما 
متفاوتیــم و نمی گوید ایــن یک درخت 
اســت. باور دارد، هر برگ و هر رگبرگی 
متفاوت است. وقتی شما این گونه دیدید، 
جریان زندگی خیلی تغییر می کند و هر 
روز برای شما نو، لذیذ، جذاب و از جنس 
دیگری می شــود. آدم ها وقتی خســته 
می شــوند كه پرتکرار می شــوند. تکرار 
محصول نگاه ُکند و ســرد ما به هســتی 
اســت. یک جریان گــرم می خواهد که 
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زنده و پویا باشد تا درک متفاوتی داشته 
باشــد. آن وقت تک تک کتاب هایی را که 
در قفســه می بینید، جــان دارند و برای 
شما داســتان و روایتی نقل می کنند. هر 
بار كه عکاســی شاتر را می زند، در هر بار 
آن، جریانی در حال شــکل گیری  است و 
این عکس با قبلــی خیلی فرق می کند؛ 
چون نگاه او خیلی فرق کرده است. الزم 
اســت این اتفاق در آموزش وپرورش هم 
رخ دهــد، و اگر رخ ندهــد، ما همچنان 
در دیــروز جا خوش کرده ایــم و داریم با 
گذشتگان عکس یادگاری می گیریم و با 
این نوع عکس گرفتن، هیچ آینده ای برای 

ما متصور نیست.

 بــا این اوصــاف، حتمًا تغییر 
ســرفصل درس هــای دانشــگاه 
را هم  معلمان  آموزش  و  فرهنگیان 
توصیه می کنید. برای مثال اگر قرار 
باشد شما متولی برنامه ریزی درسی 
را اضافه  باشــید، چه عنوان هایی 

می کنید؟
من سال هاســت كه همیــن کارها را 
می کنم. در آموزش معلمان، با نوشتن و 
مؤثر،  ارتباط  نوشتن، سخنوری،  مهارت 
نقد و گفت وگو و فیلم دیدن آغاز می کنم. 

اصاًل مدرســه و آموزشــی کــه در دل 
طبیعت شکل می گیرد، خیلی متفاوت تر 
از آمــوزش در چارچوب هــای بســته 
اســت. خیلی وقت ها با دانشــجویانم به 
رودخانــه ای می رویم. از آن ها می خواهم 
کفش هایشــان را در بیاورنــد و در کف 
رودخانه راه بروند تا آن را احساس کنند. 
خیلی ها فقط می روند و رودخانه را نگاه 
می کنند. اغلب آن ها سنگ ریزه های كف 
رودخانــه را ندیده اند و روی آن ها ســر 
نخورده اند، جلبک زیر پایشان را احساس 
نکرده اند، ســنگ را در دست خود لمس 
نکرده انــد، به صــدای آوازی که در آن 
نکرده اند.  داشــته، گوش  سنگ جریان 
وقتی جریان معلمی می آید، کاًل نگاه ها 

را تغییر می دهد. 
بنیادی ترین کار این اســت که نگاه ما 
به جریان تربیت معلم عوض شــود. این 
دانشگاه فقط به شما می گوید که چگونه 
تدریــس کنید، ولی به نظــرم در آینده 
این شــما نیستید که تصمیم می گیرید، 
چگونه تدریــس کنید. ایــن مخاطب، 
دانش آموز و یادگیرنده است که به شما 
تحمیل می کند، چگونه باشــید و از چه 
ابزاری اســتفاده کنید و شك نكنید كه 
شــما را پس می زند. اوســت كه تعیین 

می کند چگونــه تدریس کنید و چگونه 
باشید. اگر کسی این گونه نباشد، به نظرم 

از دایرة معلمی بیرون می رود.

  شعر، ادبیات، سخنوری و هنر، 
شاید اولی تر از تجربه های حرفه ای 
معلمی باشد که کسب کردنی است. 
در این زمینه نیز نظرتان را بفرمایید. 
زندگی در این روزها به شعر و ادبیات و 
هنر نیاز دارد. هیچ كدام از ما نباید جا را 
برای دیگری تنگ كنیم. اواًل جهان آن قدر 
بزرگ اســت كه جا برای همــة ایده ها و 
همة نگاه ها هست. وقتی از قبل می آییم 
و مشخص می كنیم كه همة آدم ها در این 
دو تا »گاردریل« بسته حركت كنند، هیچ 
اتفاقی نمی افتــد. آموزش وپرورش ما دو 
طرف جاده اش بســته شده است و ته آن 
هم معلوم نیست كجاست. تا وقتی كه این 
گاردریل را نشكنیم و از جاده خارج نشویم، 
هیچ اتفاقی در آموزش  وپرورش نمی افتد. 
به نظرم فناوری ها می توانند این فرصت را 
به ما بدهند. اصاًل چه كســی گفته است 
كه این مسیر با این گاردریلی كه انتخاب 
كرده ایم، ما را به مقصد می رساند. اگر به 
مقصد رســیده بودیم كه االن وضعیت ما 

این نبود.

آموزش وپرورش  كه  چیزی  پنج   
ما باید در قرن چهاردهم جا بگذارد 
و با خود بــه قرن پانزدهم نبرد، چه 

چیزهایی هستند؟ 
 اولین چیزی كــه در آموزش وپرورش 
باید با آن خداحافظی كنیم، این است كه 
دیگر مثل دیروز اطــالق یادگیرنده برای 
دانش آموز و معلم به عنوان یاددهنده غلط 
است. ما همه در حال یادگیری هستیم. اگر 
آدم ها بفهمند كه همه در حال یادگیری اند، 

قصه عوض می شود. 
 دوم، این تفکر را که ما هستیم كه فرصت 
یادگیری را به دیگــران می دهیم، باید جا 
بگذاریم. جهان دارد به ما فرصت یادگیری 
می دهد. جهان دارد نو و متفاوت می شود، 
دارد حرف های تازه تری بــرای ما می زند. 
اینكــه گفتم انگار دارد افســانه ای محقق 
می شــوند را باور كنیم. االن فناوری دورة 
كودكی اش را طی می كند. تصور دورة بلوغ 

آن بسیار سهمگین و وحشتناك است.

 ســومین چیزی که باید جا بگذاریم، 
تــرس از خارج شــدن از ســرمایه های 
دیروزمان است. چرا می گویم سرمایه های 
دیروزمان؟ به خاطر دانشــی است كه از 
تجربه هایمان  براســاس  و  کتاب هایمان 
گرفته ایم. بایــد بزنیم زیر این میز و زیاد 
خودمان را به گذشــته مان نچسبانیم. از 
این ترس فارغ شویم كه اگر جدا شویم، 
از دســت می رویم. چیزی كه ما باید در 
گذشــته بگذاریم، این اســت كه دیگر 
افتخــار نكنیم به ســرمایة دیگران و به 

اكنون خودمان افتخار كنیم. 
 مورد چهــارم و مهم تر این اســت  كه 
مــا به عنوان كــودكان فــردا، در كهولت 
می خواهیم رفتن را آغاز كنیم. نترســیم. 
فردا از آن كســانی اســت كه ترس را وا 
می نهنــد و به ترس پشــت می كنند. ما 
معلمان انسان های محافظه كاری هستیم. 
باید با محافظه كاری خداحافظی کنیم و 

آن را جا بگذاریم. 

 و در نهایت اینکه ما باید رسوب زدایی 
كنیم و تمــام آنچه را كــه در ذهن ما 
رسوب كرده اســت، به دیروز بسپاریم. 
ما به یك »بازســازی« )ریكاوری( نیاز 
داریم، برای اینكه ذهــن خودمان را نو 
كنیم. گذشــته را به گذشــته بسپارید. 
فردا هنوز نیامده و زیبایی های آن هنوز 
آشكار نشــده اســت. به نظر من آینده 
می تواند بســیار زیباتر از گذشته باشد. 
االن وقتــی می بینم ســهم ما و ســهم 
كودكان و نوجوانان ما در خلق این دنیا 
چقدر متفاوت اســت، بسیار خوش حال 
می شوم. البته اگر آموزش وپرورش بتواند 
تا حــدی خودش را با ســرعت فناوری 
هم پا كنــد، می تواند فضــای آموزش و 
یادگیری را از آن نگاه های خوب تربیتی 
كه دنیا را سرشار از صلح، مدارا، تحمل، 
هم زیستی، دوست داشــتن و عشق به 
زندگی می کند، آکنده سازد. چنین فضا 

و نیروهایی در اختیار ماست. 
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