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در کشور ما درس پژوهي مي تواند جواب بدهد؟
ما گرفتاري ها و مسائل متعددي داريم و براي اينكه مسائلمان 
را حل كني��م، مجبوريم از روش هاي يادگيري اثربخش تری 
اس��تفاده كنيم. يكي از راه هايی كه به بهسازی آموزش ياری 
می ده��د و در نتيجه م��ا را به يادگيری بهتری می رس��اند 

درس پژوهي است. 

معلمي،  نه معلم
درس پژوهي چيست؟ چه كمكي به معلم مي كند، چگونه به بهسازي آموزش مي انجامد و ... . 

اين سؤال ها را خانم صدیقه حسیني نژاد، مسئول تكنولوژي و گروه هاي آموزشي دورة متوسطه، و خانم سمیه  
سادات میرمعیني، مدير اجرايي درس پژوهي شهر تهران روز شانزدهم ارديبهشت ماه 1393، در جلسه اي صميمي، 
از دكتر محمدرضا سرکار آراني، عضو هيأت علمي دانشگاه تيكيو )توكيو، ژاپن(  پرسيدند. ايشان هميشه براي با 

معلمان، به خصوص معلمان دورة ابتدايي، احترام ويژه ای قائل است و گاهي دربارة آن ها تا آنجا پيش مي رود كه بغض 
مي كند و چشمانش بارانی می شود. او از درون به تعليم و تربيت به ويژه دورة آموزش عمومی عشق مي ورزد.  آنچه در 

پي مي آيد، سخنان ايشان در پاسخ به سؤاالت معلمان است. ي
يم

 فه
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: ش
يم
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نكته اول اينكه درس پژوهي جش��نوارة تدريس برتر نيست. 
حت��ی مدل و اب��زار انتخاب پژوهش��گر هم نيس��ت. وقتي 
مي خواهيم در مورد آموزش صحبت كنيم، بهتر است بيشتر 
سراغ يادگيري برويم كه نتيجة آموزش است. اين نكتة اول 
ب��ود. نكتة بعدي اين اس��ت كه پيش از معلم برويم س��راغ 
معلمي. وقتي مي گوييم معلمي، انتظارات والدين، محتوای 
كتاب درس��ي، درك ما از دانش آموزان و چيدمان كالس و...  
و در مجموع فرايند معلمي اهميت ويژه ای پيدا می كند. در 
حالي كه در تاكيد به معلم معموالً روي شخص زوم مي كنيم 
و مي گوييم تو بايد چه كار كني. و اين آدم از انتقاد خوشش 
نمي آي��د. از اينك��ه ضعف هايش را ديگران بدانند خوش��ش 
نمي آيد. همة ما اين جور هس��تيم و به همين خاطر اصالحي 
جدی ص��ورت نمي گي��رد. در صورتي ك��ه در درس پژوهي 
معلم��ي در كانون توجه و تجزي��ه و تحليل و تفكر قرار می 
گيرد. درس پژوهي فرايند است و شايد ما چاره اي نداريم جز 
اينكه بيايي��م و اول با زمينه هاي فرهنگي خودمان حركتي 
ايج��اد كنيم  بعد آهسته آهس��ته درس پژوهي را به فرهنگ 
حرف��ه ای در مدارس تبديل كنيم. درس پژوهي در واقع يك 

فرهنگ است. 

 آقاي دکتر شما بدون اینكه سؤال ما را بدانید رفتید 
سراغ موضوعي که مي خواستیم مطرح کنیم. آیا واقعًا 

درس پژوهي درنگاه دكتر محمدرضا سركارآراني

 اگر از من بپرسيد درس پژوهي چيست، مي  گويم هر 
وقت شما دوستت را آوردي آخر كالس نشاندي و به 
او گفتي: اكبر، مريم، ... ببين من چه كار مي كنم، بعد 
از كالس برويم كافي ش��اپ، قهوه اي، چايی بخوريم و 
راج��ع به كالس درس و نح��وة تدريس حرف بزنيم، 
ببينيم اين جوري كه من ايس��تادم خوب اس��ت؟ در 
كالس راه بروم بهتر اس��ت؟ ش��ما فكر می كنيد من 
زياد حرف مي زنم؟ آهس��ته ح��رف مي زنم؟ از تخته 
خوب استفاده مي كنم؟ راستی شما چه كار مي كني؟  
با عالقه ه��ا، با بی عالقه ه��ا ب��ا بی انضباط ها؟من فكر 
مي كن��م صفحات مرب��وط به بخش هندس��ة كتاب 
رياضي برای بچه مشكل است؟ شما بچه هاي كالس 
مرا چه جور ديدي؟ به نظر شما خوب بودند؟ دوستانه 
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 آیا بومي س�ازي درس پژوهي لطم�ه اي به اصولش 
نمي زند؟ صالح نمي دانید ما نسخه هایي از درس پژوهي 

داشته باشیم؟
سؤال خوبي است. ما در درس پژوهي تنوع داريم. درس پژوهي 
امری سهل و ممتنع است، مكانيكي نيست. ارگانيكي است، 
در تبيين ساده به نظر می رسد، ولی در عمل با دشواری های 

فر هنگی زيادی روبه رو می شود. 
قهوه ت��ان را مي خوري��د چايتان را می نوش��يد و مي رويد و 
اين مي ش��ود يك رگه هايي از فرهنگ درس پژوهي. به مدير 
ه��م نمي گويي. جاي��ي در دفترچة خاطراتت مي نويس��ي. 
آهسته آهسته تمرين مي كني كه مثالً گاهي چيدمان كالس 

درس  پژوهی وقتی فرهنگ می شود که 
دوستانه و در حلقه های کوچک یادگیری 

شروع  شود و آرام آرام گسترش پیدا کند و 
ادامه داشته باشد

را عوض كني. گاهي به جاي كلماتي كه خودت مي داني، به 
دانش آموز فرصت مي دهي كه او بگويد تا بقيه تشويقش كنند 
و فكر مي كني همه چيز در كنترل اس��ت. پس گاهي اوقات 
بايد به قول حرفه اي ترها بروي كنار تا بچه ها نفسي بكشند. 
يقة همه را گرفته اي. باالخره همة اين كتاب ها تمام مي شود و 
آن ها فارغ التحصيل مي شوند. از روزي هم كه مدرسه در ايران 
درست شده، اين اتفاق ها افتاده است. ولي ما به چيزهايي كه 
مي خواسته ايم شايد نرسيده ايم. بيشتر از اين كه ياد بگيريم از 
يادگيری به معنی تغيير پيش رو هراس داريم. اگر مي بينيم 
جاهايي اشكال داريم و بايد آن ها را اصالح كنيم، درس پژوهي 
دانش اين اصالح اس��ت. دانش بهس��ازي آموزش است براي 

فراهم آوردن محيطي شوق انگيز براي يادگيري.

درس پژوهي، فرايندي حرفه اي و دوستانه 
م��ن با معلم��ان 16 كش��ور در دني��ا دارم كار مي كنم و به 
آن ه��ا مي گويم نترس��يد. درس پژوهي ي��ك چيز مكانيكي 
نيس��ت. درس پژوهي براي برگزاري جش��نوارة برتر نيست. 
درس پژوهي براي انتخاب پژوهشگر نيست. درس پژوهي براي 
جايزه دادن نيس��ت. درس پژوهي براي گزارش دادن به اداره 
نيست. درس پژوهي برای ارزشيابی و رتبه بندی معلمان هم 
نيست. فرايندي حرفه ای و خيلي دوستانه است. اگر شما از 
مطمئن ترين آدم در مدرس��ه تان، يا از خواهرتان يا برادرتان 
كه در مدرسة ديگري درس مي دهد، يك نصف روز بخواهيد 
تا ساعتي سركالس شما بنشيند، اين مي شود تالشي براي 
ترويج درس پژوهي. آهسته آهس��ته مدير ياد مي گيرد و اين 
نوع رفتار را تأييد مي كند. كم كم معلمان ديگر نمي گويند كه 
چرا كسي ديگر را آورده بودي سركالس. آهسته آهسته اين 
فرهنگ باعث مي ش��ود بچه ها عادت كنند كه معلمان ديگر 
بيايند س��ركالس. نه تنها عادت كه شما را تشويق مي كنند 
كه اين كار را بيشتر انجام دهيد. چون دانش آموزان از اين كه 
شما هم برای بهسازی آموزش تالش می كنيد تا ياد بگيريد 
سرشوق می آيند و به تدريج حس مسئوليت پذيری و همياری 
بهتری در كالس درس پيدا می شود. همين كه شما به بچه ها 
مي گويي��د فالني آمده كالس ما را ببيند و پس از كالس ما 

رفتار مي كردند؟ اصاًل مريم، اكبر و... اساس��اً شما به 
چه دانش آموزی خوب می گويند؟ پرس��ش كند؟ يا 
گوش بدهد؟ يا ...؟ آن ها از نظر ش��ما به درس توجه 
داشتند؟ با هم همكاري مي كردند؟ راستی بچه های 
كالس ش��ما چطورند؟ و او ش��روع  كرد و گفت: من 
اصاًل تعج��ب كردم كه تو چرا اين جوري راه مي روي! 
چق��در هن هن مي كن��ي! چه قدر عرق ك��ردي! مگر 
بچه ها بازرس اند؟ چرا نمي نشيني؟ چرا اين قدر حرف 
مي زني، چ��را بچه ها را كنار هم نمي نش��اني و گروه 
تشكيل نمي دهي؟ مسئله اي بده تا بچه ها با هم حل 
كنند. يك مس��ئله را بده تكي حل كنند. يك مسئله 
بده پنج نفري با هم حل كنند، يك مسئله بده بگو هر 

كس بلد نيست، از ديگري بپرسد.  



 36| ضميمه ماه نامه آموزشی، اطالع رسانی  )ويژه نامه پنجم و نهم(

باز مي ش��ود. اگر مدير س��رزده آمده سركالس��تان نشست 
نمي ترس��يد. قرار نيست مچ كسي را بگيرند. قرار نيست اين 
كار براي رتبه بندی باشد. درس پژوهي براي اين است كه درد 
دل حرفه ای  كنيم. مثالً بگوييم كه خانم فالني ش��ما طرح 

درس نوشتيد؟ طرح درس شما چند صفحه است؟
مي پرسيم: چی توی طرح درس می نويسند؟ می گويد: طرح 
درس برای اين است كه ببينيم امروز چه می خواهيم درس 
بدهيم، چند دقيقه خودم مي خواهم حرف بزنم و چقدر بچه ها 
بايد مشاركت كنند. اين مشاركت روي كاغذ انجام می شود 
يا نه. بايد گفت و گو كنند و حرف بزنند. يا با خودش��ان بايد 
حرف بزنند يا با معلم حرف بزنند. يا هر چه ش��ما می پرسی 
جواب بدهند. اين ها روح درس پژوهی است. مشاركتی است. 
در درس پژوهي كس ديگری بايد باشد: يا دانش آموز يا اوليا يا 
معلم همكار. من در تهران سال ها پيش درس پژوهی را با اوليا 
ش��روع كردم، چون معلم ها در ابتدا اكراه داشتند در حضور 
هم تدريس كنند. مي گفتند وقت نداريم يا رويشان نمی شد.

فرهنگ درس پژوهي
درس پژوهی آينه اس��ت. در آينة معلم ديگری، شما خودتان 
را می بينيد. آقا يا خانمی كه می آيد سر كالس شما، در واقع 
خيل��ی جاها به رفت��ار خودش هم فكر می كن��د. با خودش 
می گويد: اين كارها را من هم می كنم. يا او خيلی روی تخته 
قش��نگ می نويسد، ولی من قشنگ نمی نويسم. حاال دو نفر 
می ش��وند سه نفر. ولی اگر بخش نامه يا جشنواره شد، خوف 
دارم ديگر ادامه پيدا نكند. درس  پژوهی وقتی فرهنگ می شود 
كه دوس��تانه و در حلقه های كوچك يادگيری شروع  شود و 
آرام آرام گس��ترش پيدا كند و ادامه داش��ته باشد. ابتدا مثاًل 
از درس رياض��ی، بعد علوم، بعد فارس��ی و آرام آرام تجربه ها 
منتقل می ش��وند. كمی كه جا افتاديم، ترس��مان مي ريزد. 
متوجه می ش��ويم اصالً برای رتبه بن��دی و انتخاب های برتر 
نيس��ت. حرف هايمان در مهمانی ها هم تغيير پيدا می كند. 
زنگ تفريح هم محتوای حرفمان تغيير می يابد. مثالً می گويد 
»تو گفتی اين مسئله در دو دقيقه حل می شود و من گوش 

ندادم. نيمه دوم كالس به سختی گذشت.«  

با هم گفت و گ��و مي كنيم كه آيا مي توانيم بهتر با هم حرف 
بزنيم تا مفاهيم بهتردريافت شوند، بچه ها ذوق زده مي شوند. 
مي گويند معلم ما دنبال راهي است كه ما در اينجا راحت تر 
باشيم و زندگی شوق انگيزتری را تجربه كنيم. آسايش بهتري 
داش��ته باشيم. بهتر فهم كنيم مس��ئله را. به تدريج اين فهم 
مشترك در بچه گس��ترش می يابد كه معلم ما هم دارد ياد 
مي گي��رد. پس ما هم بايد كم��ي همت كنيم. همين كه به 
بچه ها مي گوييد: امروز دكتر محمدرضا سركارآراني مهمان 
ماس��ت. خيلي لطف كردند تشريف آوردند. بچه ها مي دانيد 
براي چ��ه آمده اند؟ آمده اند كه بعد از كالس، ما بنش��ينيم 
و صحب��ت كنيم ك��ه آيا طرز حرف زدن من با ش��ما خوب 
است؟ شما به اندازة كافي فعال هستيد؟ بچه هاي كالس ما 
چگونه اند؟ من چه بكنم تا شما و البته همه ما كالس بهتری 

بسازيم؟
با اين پيام های كالمی و غير كالمی و بعضاً غير مستقيم فضاي 
رواني مدرس��ه به تدريج  بهتر مي ش��ود. آرام آرام در كالس ها 

درس پژوهي فرایند است و شاید ما چاره اي 
نداریم جز اینكه بیاییم و اول با زمینه هاي 

فرهنگي خودمان حرکتي ایجاد کنیم 
و بعد آهسته آهسته درس پژوهي را به 

فرهنگ حرفه ای در مدارس تبدیل کنیم. 
درس پژوهي در واقع یک فرهنگ است
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حتی طبق تجربة من، در تهران خانم ها و آقايان معلم وقتی 
از مدرس��ه خارج می ش��وند، بعضاً گفت وگوهايش��ان دربارة 

كالسشان است:
� راس��تی تو در فرايند تدري��س چقدر جمله بندی ات خوب 

است!
� اي��ن چيزهاي��ی كه بچه ها می گفتند ما نفهميديم، ش��ما 

فهميدی؟
اين ها روح درس پژوهی اس��ت. اصالً معلم ها با هم دوس��ت 
می ش��وند. خيلی وقت ها مهمانی می گيرن��د تا طرح درس 
بنويسند. در همين تهران اتفاق افتاد كه مهمانی گرفتند تا 
دربارة كالس��ی كه مش��اهده كرده بودند، با هم بحث كنند. 
می گويند: »آقای مدير اجازه می دهيد من بروم به مدرسه اي كه 
خواهرم آنجاس��ت؟ او فعال تر است.« به آن مدرسه مي رويد، 
ش��رايط ديگری را می بينيد و تجربه ها را منتقل می كنيد و 

مي نويسيد. 

معلمي، نه معلم
در درس پژوهی بحث ما بيش از معلم، معلمی است. معلمی  
محور بحث اس��ت. ما با ش��خص و فرد س��روكار نداريم. ياد 
می گيريم ب��ا هم گفت وگو كنيم. يعن��ی می گوييم اگر من 
جای ش��ما بودم. نه اينكه ش��ما مدام نقد كنی و بعد معلم 
بگويد: اگر شما جای من بودی چكار  می كردی. اين می شود 
دعوا. درس پژوهی برای اين است كه از هم ياد بگيريم. برای 
اين نيس��ت كه ما صرفاً انتقاد كنيم. ياد می گيريم اول نكات 
مثبت را بگوييم. آقا يا خانم فالنی خسته نباشيد. خيلی برايم 
جالب بود كه .... در عمر كاری ام اولين بار بود كه .... مثالً خود 
من وقتی رفتم س��ركالس ديگري نشستم. تازه فهميدم 50 
دقيقه چقدر طوالنی است برای كسی كه می شنود! ولی وقتی 
حرف می زنيم، چق��در وقت كم می آوريم! وقتی آخر كالس 
نشستم، چندبار به ساعتم نگاه كردم. من فكر می كنم خودم 
هم اينجوری ام كه اين خوب نيست. خودمان را جای بچه  ها 
بگذاريم: 50 دقيقه خيلی طوالنی است، ولی برای ما كه معلم 
هس��تيم 50 دقيقه كم اس��ت. بچه ها از طوالنی بودن وقت 
كالس می نالند و معلم ها مدام می گويند وقت كم می آوريم. 

درس پژوهی به اين تناقض های فراگير می پردازد.

معلم يادگيرنده
آرام آرام ياد می گيريم كه بگوييم كالس چگونه اداره شود بهتر 
است. و در فرايند درس پژوهی ياد می گيريم كه دربارة كالس 
چگونه حرف بزنيم. ياد می گيريم كه مثالً ما مدام می گوييم 
اين دانش آموز مشكل دارد، يا مشكل كالس است يا مشكل 
م��ن معلم اس��ت. اگر دانش آم��وزی در كالس ش��لوغ كرد، 
می ترسيم اگر به دفتر كشيده بشود، پاي خانواده وسط بيايد. 
دائم خودخوری می   كنيم و غصه می خوريم. فكر می كنيم من 
مش��كل دارم.  برای نمونه معلمی به من گفت: دانش آموزی 
دارم كه وقتي وارد كالس می شود، همه  چيز به هم می ريزد. 
من گفتم: اين مش��كل تو نيست. اصالً آرام شد. گفت: آقای 
س��ركارآرانی راس��ت می گوييد؟ گفتم: بله، اين مشكل شما 
نيست.  بچه ای در خانواده ای به داليلی مسائلی دارد كه وقتي 
به مدرس��ه می آيد، اين مسائل را هم با خود می آورد. جامعه 
وقتی شكل گرفت، اين اتفاق ها در آن می افتد. تو كه مشكلی 
نداری. تو كه پس��ر خوبی هستی. تو كه خانم خوبی هستی. 
كالس را چه كار كني��م؟ معلمی را چه كار كنيم؟ تدريس را 
چه كار كني��م؟ در فرايند درس پژوهی راجع  به اين ها حرف 
می زنيم. نقد می كني��م. معلمی را، نه معلم را، نقد می كنيم 
تدريس را، راه حل شما برای مسئله را نقد می كنيم يا فهم 
شما را مسئله را يا صورت بندی شما از مسئله را نقد مي كنيم. 
به عالوه اول ياد می گيريم چگونه نقد كنيم. می گوييم خانم 
اجازه بدهيد امروز ما كالس ش��ما را ببينيم. نكات خوبی ياد 
گرفتي��م. دوم اين بود كه من خودم هم س��عی می كنم اين 
نكات را اجرا كنم. با خودم كه مقايسه كردم، ديدم من تخته 
را قشنگ تر تنظيم مي كنم كه از آ ن استفاده كنم. چيزی را 
هم كه می نويس��م، س��ريع پاك نمی كنم. اجازه می دهم كه 
روی تخته باشد تا كالس كه تمام می شود، همة نوشته های 
خودم و بچه ه��ا روی تخته بماند. وقت��ي كه نقد مي كنيم، 
مي گوييم:»م��ن فك��ر می كنم م��ا از تخته خوب اس��تفاده 
نمی كنيم.« كوتاه! اين جوری هركس باشد می پذيرد. كم كم 
ياد مي گيريم گفت وگو كنيم. ياد مي گيريم بخوانيم. عالقه مند 

در درس پژوهی بحث ما بیش از معلم، 
معلمی است. معلمی  محور بحث است. 
ما با شخص و فرد سروکار نداریم. یاد 
می گیریم با هم گفت وگو کنیم
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می شويم كه تجربه هايمان را بنويسيم. 
مهم ترين جنبة حرفه ای درس پژوهی اين است كه به بچه ها 
نش��ان دهيم كه ما هم داريم ياد می گيريم. در دنيای امروز 
می گويند وقتی معلمان ما ي��اد می گيرند، دانش آموزان هم 
ياد می گيرند. وقتی معلمان نش��ان می دهند كه می خواهند 
متحول شوند، توسعه يابند، روش هايشان را بهتر كنند، بهتر 
حرف بزنند، بهتر بنويس��ند و بهتر ب��ا دانش آموزان برخورد 
كنن��د، دانش آموزان هم اطمينان پيدا می كنند و عالقه مند 
می شوند از هم ياد بگيرند و به هم بياموزند.  درس پژوهی به 
عقب ماندگی های ناش��ی ازقايم كردن تكنيك های تدريس 
پايان می دهد. درس پژوهی اين اس��ت كه اگر من در مجله 
 يا كتابی مطلبی پيدا كردم، به ديگري بگويم من اين را پيدا 
كردم. تو چی پيدا كردی؟ اين تعامل ها روح بهسازی آموزش 

و فرهنگ حرفه ای است كه درس پژوهی ترويج می كند.
از اين ها اس��تفاده كنيم تا خودمان راحت تر باشيم. خودمان 
ش��ب ها راحت بخوابيم. معلمان ژاپن��ی درس پژوهی انجام 
می دهند برای اينكه شب ها راحت بخوابند. برای اينكه هر روز 
گرفتار نباشند كه اين مسئله اگر بكشد به دفتر مدرسه چه 
می شود. هيچ اتفاقی نمی افتد. اين مسئله را خودت به دفتر 
بياور. محيط دوستانه می ش��ود. تازه می فهمی كه فقط من 
نيستم كه مشكل دارم، همه مشكل دارند؛ ولی همه كتمان 
می كنند.  تو می گويی وقتی دانش آموز وارد كالس می شود، 
همه چيز به هم می ريزد. پس قبل از تو كالس��ي هست. قبل 
از تو دانش آموزاني س��ركالس آمده اند. كس��ی كاری به شما 
ن��دارد، اين كالس اس��ت كه بايد فكری ب��رای آن كرد. اين 
تدريس است كه بايد فكری برايش كرد. اين تعامل است كه 
بايد فكری برايش كرد. اين معلمی اس��ت كه كانون توجه و 
بهسازی است. در اين فرايند بهسازی، البته معلم هم تغيير 

می كند و رشد می يابد و شكوفا می شود. 

در ددل حرفه اي
ما فقط يك نوع درس پژوهی نداريم. ما به اندازة تعداد مدارس 
مدل درس پژوهی داريم. ولی درس پژوهي تك نفری نيست. 
بايد يكی را پيدا كني؛ دوس��تی، رفيقی، آشنايی، كسی كه 

در گام اول بتوان��ی به او اعتماد كنی. عنوان كتاب بعدی كه 
به اس��م بنده می آيد به زبان فارس��ي، درس پژوهی نيست، 
»درس كاوی« اس��ت بر وزن »روان كاوی«. ش��ما چه جوری 
می رويد پيش مش��اور يا پيش مادر يا پيش همسر درد دل 
می كني��د؟ درس پژوه��ی از جنس درد دل حرفه ای اس��ت. 
جش��نواره نيست. برای درس پژوهی جش��نواره اجرا نكنيد، 
جايزه ندهيد، بخش نامه ص��ادر نكنيد. به هم اعتماد كنيد. 
ش��رايط زيس��ت اخالقی را بيش از پيش در مدرسه فراهم 
كنيد. آقای رئيس اداره، دوستان! برای درس پژوهی مقررات 

و رويه صادر نكنيد. 
درس پژوهی مدرس��ة ما را قش��نگ تر و راحت تر می كند. تا 
ديروز نمی دانستيم مشكلمان را به كی بگوييم حاال می دانيم. 
حاال می فهميم كه مدير هم از اين تجربه ها داش��ته است. او 
هم می آيد و صادقانه می گويد: »من هم همين گرفتاری ها را 
داشتم! نگران نباشيد! اگر مسئله ای هست، به من بگوييد.« 
اعتماد سازی كنيد. راز دار باشيد. به ترويج صداقت ياری كنيد. 
هزينه راست گفتن را كاهش دهيد. برای حرفه ای تر شدن و 
صحنه پردازی يادگيری اثربخش به چيزی بيش از  شگردهای 
تبليغی و تمشيت زيركانه امور روزانه نيازمنديم و آن اخالق 
حرفه ای اس��ت. در اين صورت، راحت تر مي شويد اعصابتان 

آرام مي شود. برخوردتان با دانش آموزان بهتر مي شود. 
ب��ا همكاران روزها و هفته هاي بهتری خواهيد داش��ت و در 
نتيجه خودتان هم نس��بت به كارتان عاش��ق تر می ش��ويد 
و مدرسه می ش��ود جايی كه ش��ما هم ياد می گيريد. رشد 
می كني��د و از ب��ودن با بچه ه��ا و همكاران ل��ذت می بريد. 
حرفه ای تر عمل می كنيد و البته اخالقی تر. به خاطر داش��ته 
باشيد، درس پژوهی ترويج بصيرت است و ما البته با جشنواره 
و رتب��ه و پاداش و گواهی نامه بعضاً ممكن اس��ت در گرداب 

زيركی بيفتيم. 
زيركی بفروش و حيرانی بخر

زيركی ظن است و حيرانی بصر
مراقب باشيم قبله را گم نكنيم. و البته سخن آخر اينكه سالم 
مرا به همة معلمان ايران زمين برسانيد. در غربت هميشه به 

ياد ذهن و دست و دل پر محبت آن ها هستم.

مهم ترین جنبة حرفه ای درس پژوهی 
این است که به بچه ها نشان دهیم که ما 
هم داریم یاد می گیریم. در دنیای امروز 
می گویند وقتی معلمان ما یاد می گیرند، 

دانش آموزان هم یاد می گیرند


