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مقدمه
»توفــوو3 پنیــر نیســت.« ســخنی اســت کــه مــن بــه گروهــی از معلمــان یــک مدرســة ابتدایــی4 گفتــم؛ مدرســه ای در 
هنگ کنــگ کــه مصمــم بــود بحــران کوویــد ـ 19 را بــه فرصتــی بــرای بازنگــری در آمــوزش تبدیــل کنــد. گفتــم: »توفــوو 
پنیــر نیســت، بنابرایــن نبایــد انتظــار داشــته باشــیم کــه بــو و مــزه ای شــبیه پنیــر داشــته باشــد.« همچنیــن گفتــم: »نباید 

وانمــود کنیــم کــه پنیــر اســت یــا تــالش کنیــم بگوییــم کــه طعــم و بویــی شــبیه پنیــر دارد.«
مطلبــی کــه ســعی در بیــان آن داشــتم ایــن بــود کــه بــه آن هــا تفهیــم کنــم بایــد ایــن واقعیــت را بپذیریــم کــه مــدارس 
ــا  ــاًل شــبیه آمــوزش حضــوری بدانیــم؛ م ــن را کام ــد تظاهــر کنیــم کــه می توانیــم آمــوزش آنالی بســته شــده اند؛ و نبای
تنهــا می توانیــم بهتریــن شــرایط را از موقعیــت بــه وجــود آمــده فراهــم کنیــم. در آخریــن مطلــب وبالگــم6 نیــز ایــن ایــده 

را توضیــح داده ام:
»نمی تــوان تمــام عملکردهایــی را کــه مــدارس در جامعــه دارنــد بــا آمــوزش آنالیــن جایگزیــن کــرد، 
ــوزش  ــک از آم ــرده و کوچ ــخة فش ــک نس ــط ی ــتر از فق ــی بیش ــوان خیل ــن می ت ــوزش آنالی ــا از آم ام

حضــوری انتظــار داشــت.«
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آموزش بدون مدارس

ـ  19  کووید  
ر دوران

 د

در طــی چنــد هفتــة گذشــته، در بســیاری از کشــورهای 
ــان سیاســت گذاری  ــان و متولی ــا معلم ــن ب ــی م ــا، وقت دنی
ــر  ــًا تحت تأثی ــردم عمیق ــو ک ــرورش گفت وگ در آموزش وپ
تعهــد و فــداکاری جهانــی در فراهــم کــردن بهتریــن تجربــة 
همه گیــری  به خاطــر  دانش آمــوزان  بــرای  آموزشــی 
ــیاری از  ــن، بس ــر ای ــزون ب ــم. اف ــرار گرفت ــدـ 19 ق کووی
ــن  ــوق م ــش و مش ــازمان ها، الهام بخ ــراد و س ــات اف اقدام
شــدند تــا دربــارة چگونگــی تعلیم وتربیــت در آینــده 
تجدیدنظــر کنــم؛ از جملــه اینکــه بــه نظــر می رســد وجــه 
ــت  ــدم بازگش ــه »ع ــای نوآوران ــام روش ه ــترک تم مش
ــس  ــین، پ ــی پیش ــای آموزش ــان روش ه ــه هم ب
ــه« اســت7. هــر چنــد  ــان مدرس ــه هم ــت ب از بازگش
متأســفانه، تمایــل بیشــتر افــراد، بــه جــز گروهــی کوچــک 
ــان  ــه و هم ــان مدرس ــه هم ــوآور، بازگشــت ب ــان ن از معلم
ــا  ــتر دولت ه ــر بیش ــال حاض ــت! در ح ــی اس روش آموزش
ــه جــای اســتفاده از  ــا ب ــرورش آن ه و مســئوالن آموزش وپ
فرصت هــای بــه وجــود آمــدة ناشــی از ایــن بحــران، فقــط 
در حــال مدیریــت بحــران هســتند. از ایــن رو، مــن تصمیــم 
دارم دربــارة فرصت هــای به وجــود آمــده، بــه تدریــج 
مجموعــه مطالبــی را در وبالگــم بنویســم و بــرای اســتفاده 

ــم. ــه ده ــنهادهایی را ارائ ــا پیش ــن فرصت ه از ای
ــه  ــی و اینک ــة درس ــر در برنام ــا تجدیدنظ ــوع را ب موض

»آمــوزش چیســت؟« شــروع می کنــم.

دست نگه دارید و دوباره فکر کنید: 
ــری  ــوزش و یادگی ــزی ارزش آم ــه چی چ

دارد؟
کوویــدـ 19 ایــن فرصــت نــادر را بــه مــا داده اســت کــه 
ــرای  ــالش ب ــا ت ــم )ی ــوزش می داده ای ــه آم ــه را همیش آنچ
ــم. ــی کنی ــر بررس ــل زی ــه دالی ــته ایم( ب ــوزش آن داش آم

اول: کوویــد ـ 19 ســبب شــده اســت تــا بســیاری از 
آزمون هــا، کــه دانش آمــوزان را در معــرض اســترس و 
فشــار عصبــی قــرار مــی داد لغــو شــوند و دســت کم فشــار 
»آمــوزش بــرای ارزش یابــی«، هــر چنــد به طــور موقــت، از 

ــرود. بیــن ب
ــه  ــد ب ــگاه ها بای ــجو در دانش ــرش دانش ــرای پذی دوم: ب
مــدارک دیگــری غیــر از نمــرات آزمون اســتناد شــود. اکنون 
بســیاری از دانشــگاه ها اعــالم کرده انــد کــه تصمیــم دارنــد 
ــرای پذیــرش  در آینــده از نمــرات آزمون هــای اســتاندارد ب
دانشــجو اســتفاده نکننــد. ایــن تصمیــم ممکــن اســت برای 
برخــی موقتــی و بــرای برخــی نیــز دائمــی باشــد؛ زیــرا بــه 
دلیــل وجــود کوویــدـ 19 تعــداد دانشــگاه هایی کــه درصدد 

کاهــش الــزام نمــرات آزمــون هســتند افزایــش یافته اســت.

ســوم: در جریــان بحــران کوویــد ـ 19 دولت هــا و 
نهادهــای رســمی دیگــر نمی تواننــد انتظــار داشــته باشــند 
ــد. ــروی کنن ــزی پی ــی تجوی ــة درس ــدارس از برنام ــه م ک

چهــارم: آمــوزش آنالیــن بــرای آموزش هــای بــا کیفیــت 
ــنتی  ــور س ــه به ط ــی از دروس ک ــوص برخ ــاال،  در خص ب

ــت. ــب نیس ــد، مناس ــم و باارزش ان مه

پنجــم: ملــزم نمــودن دانش آمــوزان بــه یادگیــری 
مطالــب مشــابه، بــا ســرعت و میــزان یکســان، و همچنیــن 
ارزش یابــی از آموخته هــای آن هــا بــا آزمونــی مشــابه، 
ــای  ــرا محیط ه ــرا؟ زی ــت؛ چ ــه اس ــی و ناعادالن غیراخالق
ــه  ــان ب ــت خانوادگی ش ــل وضعی ــه دلی ــا ب ــری آن ه یادگی

ــت. ــه اس ــر و ناعادالن ــدازه نابراب ــن ان همی

ششــم: در طــول ایــن بحــران، عمــوم مــردم، و به ویــژه 
والدیــن، قبــل از هــر چیــز نگــران ســالمت جســمی و نیــز 
ــا  ــتند ت ــان هس ــی فرزندانش ــی و عاطف ــالمت اجتماع س
محتــوای علمــی و آموزشــی. بنابرایــن سیاســت گذاران 
ــه  ــز توج ــوع نی ــن موض ــه ای ــد ب ــان بای ــی و معلم آموزش

ــند. ــته باش داش
بــه ایــن ترتیــب ضــرورت دارد سیاســت گذاران آموزشــی، 
مدیــران مــدارس، معلمــان و والدیــن به طــور جــدی 
ــواب  ــؤال ج ــن س ــه ای ــد و ب ــر کنن ــود تجدیدنظ در کار خ
ــن، مدرســه  ــوزش آنالی ــا الزم اســت، در آم ــه: آی ــد ک دهن
ــود در  ــرار ب ــه ق ــه را ک ــر آنچ ــم و ه ــازی کنی را شبیه س
ــا  مدرســه آمــوزش دهیــم اینجــا هــم آمــوزش دهیــم؟ آی
ایــن منطقــی و خردمندانــه اســت کــه از هــر دانش آمــوزی 
ــب  ــا وجــود شــرایط خــاص فــردی خــود مطال بخواهیــم ب
مشــابه را در زمــان یکســان و ماننــد قبــل یــاد بگیــرد؟ آیــا 
ایــن بــه نفــع دانش آمــوزان و معلمــان اســت کــه آن هــا را 
ملــزم بــه پیــروی از همــان برنامــة درســی تجویــزی کنیــم، 

چنــان کــه گویــی هنــوز در مدرســه هســتند؟
پاسخ من به هر سه سؤال »منفی« است!

ــی  ــد: شایســتگی های جهان ــات جدی امکان
و دیجیتــال

بــا ایــن توصیــف، اکنــون یــک فرصــت عالــی بــه دســت 
ــه  ــی« ک ــب متفاوت ــوزش »مطال ــرای آم ــده اســت ب ــا آم م
ــی را  ــان کاف ــا و زم ــا فض ــم ام ــوزش دهی ــتیم آم آرزو داش

 کووید ـ 19 
سبب شده 

است بسیاری 
از آزمون ها، که 

دانش آموزان 
را در معرض 

استرس و فشار 
عصبی قرار 

می داد لغو شوند 
و دست کم فشار 

»آموزش برای 
ارزش یابی«، 

هر چند به طور 
موقت، از بین 

برود
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بــرای اجــرای آن ـ در برنامــة آموزشــی مدرســه ـ نداشــتیم. 
شایســتگی های جهانــی و دیجیتــال دو نمونــه از آن مطالــب 

متفــاوت هســتند.

٭٭٭٭

و  جهانــی«  »شایســتگی های  از  قبــل،  مدت هــا  از 
»دیجیتــال« به عنــوان دو توانایــی از توانایی هــای مهــم 
ــرده شــده اســت. در ســال 2009  ــام ب قــرن بیســت ویکم ن
در کتابــم بــا عنــوان درگیــر راه یــا رهبــری راه: 
آموزش وپــرورش آمریکایــی در عصــر جهانــی 
شــدن8 افــزون بــر دنیاهــای محلــی و جغرافیایــی، موضــوع 
ظهــور دو دنیــای جدیــدی را بــه میــان آوردم کــه انســان ها 
بــه زودی در آن هــا زندگــی خواهنــد کــرد؛ دهکــدة جهانــی 
و دنیــای مجــازی )دیجیتــال(9. بــاور دارم کــه ایــن دو دنیــا 
در زمینــة فعالیت هــای اقتصــادی، تأثیــرات سیاســی، 
ــه  ــوزش، ب ــن آم ــتی، و همچنی ــی و دوس ــی اجتماع زندگ
واقعیــت تبدیــل شــده اند. امــروزه توانایــی موفــق زیســتن 
ــا  ــر از همیشــه اســت، به خصــوص ب در ایــن دو دنیــا مهم ت
توجــه بــه تغییراتــی کــه کوویــد ـ 19 در جهــان بــه وجــود 
ــی و  ــت گذاران آموزش ــن، سیاس ــود ای ــا وج ــت. ب آورده اس
ــن دو  ــم اســتقبال گســترده از اهمیــت ای ــدارس، علی رغ م
ــی  ــدی و عمل ــی ج ــدرت تالش ــه ن ــر، ب ــام نظ ــا در مق دنی

ــد. ــل آورده ان ــه عم ــتگی ها ب ــن شایس ــب ای ــرای کس ب

تعریف من از شایستگی های جهانی
ــی  ــتگی های جهان ــارة شایس ــته هایم درب ــه نوش ــی ب وقت
ــر را در  ــارت زی ــه کــردم، شــگفت زده شــدم کــه عب مراجع
ــری  ــة راهب ــه در مجل ــه ای آورده ام ک ــال 2009 در مقال س

آموزشــی10 منتشــر شــده اســت:
ــا  ــان ب ــم، جه ــات را می نویس ــن کلم ــه ای ــی ک در حال
یــک بحــران بی ســابقة اقتصــادی و یــک ویــروس کشــندة 
ــی  ــوک های بزرگ ــران ش ــر دو بح ــت. ه )H1N1( روبه روس
هســتند کــه نشــان می دهــد نســل بشــر وارد عصــر 
ــی و  ــای جغرافیای ــه در آن مرزه ــت ک ــده اس ــدی ش جدی
سیاســی، دیگــر بــرای جداســازی شــش میلیــارد عضــو آن 

ــد. ــی ندارن ــان کارآی ــر جه در سراس
ــی  ــای متفاوت ــی تعریف ه ــتگی های جهان ــارة شایس درب
وجــود دارد. تعریــف مــن بــه ماهیــت انســجام و وابســتگی 
ــر  ــر دیگ ــه تعبی ــی11 و ب ــای جهان ــل بشــریت در دنی متقاب
دهکــدة جهانــی متمرکــز اســت. در ایــن تعریــف، مــن بــر 
توانایــی و دانــش مــورد نیــاز بــرای درک وابســتگی متقابــل 
ــای  ــا و تعارض ه ــی و چالش ه ــی، درک اقتصــاد جهان جهان

ــی  ــزوم اشــتیاق و توانای ــه ل ــر این هــا ب ــزون ب ــی، و اف جهان
در انجــام اقداماتــی بــرای ایجــاد تغییــرات مثبــت در جهــان 
ــح و  ــد در صل ــان ها بتوانن ــة انس ــا هم ــم ت ــد می کن تأکی

ســعادت زندگــی کننــد.

افزایش اهمیت شایستگی های جهانی
ــری  ــان همه گی ــی، در می ــتگی های جهان ــون شایس اکن
کوویــد ـ 19، ضــرورت بیشــتری یافتــه اســت. در ســال های 
بیگانه هراســی،  جریان هــای  ظهــور  شــاهد  مــا  اخیــر 
نژادپرســتی، ملی گرایــی و انزواگرایــی12 در جهــان بوده ایــم 
را  اوضــاع  بیمــاری کوویــد ـ 19  اکنــون همه گیــری  و 
تشــدید کــرده اســت. لــذا جامعــة به هم پیوســته و وابســتة 
انســانی بــا خطــر افزایــش درگیــری و خشــونت،  بی ثباتــی 
اجتماعــی، احتمــال رکــود اقتصــادی، ســلب اعتمــاد، 
ــت و  ــد محیطزیس ــترک مانن ــع مش ــدن مناف ــیب دی آس
ــع  ــن وض ــت. ای ــده اس ــه رو ش ــی، روب ــری و بی عدالت نابراب
ــوان ناشــی از حماقــت، جهــل، کژاندیشــی، حــرص  را می ت
بــزرگ  و طمــع برخــی سیاســتمداران و شــرکت های 
دانســت کــه آینــدة بشــر را نیــز تهدیــد می کنــد. بــه نظــر 
ــرات  ــه تغیی ــوان ب ــه می ت ــوزش اســت ک ــا آم ــا ب ــن تنه م
مثبتــی امیــدوار بــود. می تــوان امیــد داشــت کــه از طریــق 
آموزش وپــرورش، دانش آمــوزان امــروز کــه رهبــران سیاســی 
و تجــاری و فعــاالن اجتماعــی و شــهروندان آینــده هســتند، 
درک بهتــری از انســجام و وابســتگی متقابــل انســان ها 
ــد  ــا بتوانن ــرک باشــند ت ــی زی ــدر کاف ــه ق ــد و ب ــدا کنن پی
از اقدامــات کوته بینانــه ای کــه منجــر بــه فاجعه هــای 

بلند مــدت می شــوند، اجتنــاب کننــد.

فرصتی نادر بـرای آموزش شایسـتگی های 
نی جها

ــی  ــت های جهان ــترش سیاس ــل گس ــه دلی ــفانه، ب متأس
ملی گرایانــه و محافظه کارانــه در چنــد ســال اخیــر، اشــتیاق 
ــرورش  ــی در آموزش وپ ــتگی های جهان ــه شایس ــه ب و عالق
کاهــش یافتــه اســت. امــا بــا بحــران کوویــدـ 19،  زمــان آن 
فــرا رســیده اســت کــه توســعة شایســتگی های جهانــی بــه 
برنامــة محــوری آموزش وپــرورش تبدیــل شــود. نه تنهــا بــه 
ــت؛  ــده اس ــر ش ــر و مهم ت ــر ضروری ت ــن ام ــه ای ــل اینک دلی
بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه همه گیــری کوویــد ـ 19 زمینــه ای 
مناســب را بــرای اجــرای ایــن کار فراهــم کــرده اســت. اواًل، 
ــه  ــرای توج ــا ب ــه ای گران به ــد ـ 19 زمین ــری کووی همه گی
بــه شایســتگی های جهانــی، و نگاهــی دوبــاره بــه انســجام و 
وابســتگی متقابــل انســان ها فراهــم کــرده اســت. ثانیــًا چــون 
دانش آمــوزان در خانــه تنهــا شــده اند )و خواهــان ارتباطــات 
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ــری  ــه یادگی ــاز ب ــش نی ــش از پی ــتند( بی ــی هس اجتماع
آنالیــن دارنــد کــه ایــن ســبب می شــود برنامه هــای 
ــان  ــی برایش ــتگی های جهان ــوص شایس ــی در خص آموزش
ــب  ــکل و قال ــًا، ش ــند. ثالث ــر باش ــر و امکان پذیرت جذاب ت
ــتر  ــوری، بس ــوزش حض ــه آم ــبت ب ــن نس ــوزش آنالی آم
مؤثرتــری بــرای تجربــة آمــوزش مشــارکتی دانش آمــوزان 

در سراســر جهــان فراهــم کــرده اســت.

شایستگی های دیجیتال:
آمــوزش زندگــی، یادگیــری و کار در دنیای 

ی ز مجا
از  فراتــر  اســت  چیــزی  دیجیتــال  شایســتگی های 
توانایــی اســتفاده از فنــاوری اطالعــات، کــه کــودکان اغلب 
ــن شایســتگی ها،  ــد. ای ــاد بگیرن ــی ی ــه تنهای ــد ب می توانن
ــای  ــا، توانایی ه ــا، مهارت ه ــی از دانش ه ــة کامل مجموع
اجتماعــی ـ عاطفــی و دانــش الزم بــرای زندگــی، یادگیری 
و کار در دنیــای مجــازی اســت. دلیــل ایــن امــر آن اســت 
کــه، همــان طــور کــه بیــش از ده ســال پیــش در کتابــم، 
ــرورش  ــری راه: آموزش وپ ــا رهب ــر راه ی ــوان درگی ــا عن ب

آمریکایــی در عصــر جهانــی شــدن، نوشــتم:
... دنیــای مجــازی بــه همــان انــدازة دنیــای فیزیکــی، از نظر 
روان شــناختی، اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی واقعی اســت. 
آنچــه در دنیــای مجــازی اتفــاق می افتــد، تأثیــر به ســزایی در 
دنیــای فیزیکــی دارد. ایــن ســخن کــه بســیاری از مــا اکنــون 
در هــر دو دنیــای فیزیکــی و مجــازی زندگــی می کنیــم اغراق 
ــای  ــه دنی ــم ک ــر کنی ــه فک ــت این گون ــتباه اس ــت. اش نیس

مجــازی غیرواقعــی یــا خیالــی اســت )ص 128(.
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مــن دنیــای مجــازی را بــا یــک فرهنــگ بیگانه مقایســه 
کــردم. اگــر کســی بخواهــد بــا موفقیــت در یــک فرهنــگ 
ــه آن  ــوط ب ــای مرب ــد توانایی ه ــد، بای ــه زندگــی کن بیگان
ــاده  ــة آم ــدارس وظیف ــه م ــد. اگرچ ــته باش ــم داش را ه
کــردن فرزنــدان بــرای شایســتگی های دیجیتالــی را 
ــه دلیــل تقاضــا و فشــار بیشــتر  ــا ب ــد، ام ــر عهــده دارن ب
روی برنامــة آموزشــی ســنتی )کــه بیشــتر روی مطالــب 
ــدان  ــردن فرزن ــاده ک ــه آم ــادر ب ــد دارد( ق ــی تأکی درس
بــرای زندگــی، یادگیــری، کار و معاشــرت در دنیــای 
مجــازی نیســتند. مــدارس درس هــای ســواد دیجیتــال یــا 
ــه می دهنــد، امــا در بیشــتر مــوارد، زمــان  فنــاوری را ارائ
ــت.  ــدود اس ــا مح ــن درس ه ــه ای ــده ب اختصاص داده ش
ــازی  ــای مج ــالم در دنی ــی س ــوزش زندگ ــای آم ــه ج ب
ــل  ــه دلی ــن، ب ــدارس و والدی ــوزان، بیشــتر م ــه دانش آم ب
نگرانــی گسترده شــان،  مبنــی بــر عــدم ایمنی و مســئولیت 
کــودکان در اســتفاده از وســایل دیجیتــال، اســتفاده از این 
ــن ممنوعیــت فقــط  ــا ای ــد. ام وســایل را ممنــوع می کنن
ــن  ــوزش آنالی ــه آم ــم از اینک نتیجــة عکــس دارد؛  بگذری
ــازد. ــایل را غیرممکــن می س ــن وس ــت ای اصــواًل ممنوعی

پــس ایــن فرصتــی عالــی اســت کــه بــه کــودکان کمک 
کنیــم تــا بــا صالحیــت و دانــش وارد دنیای مجازی شــوند. 
هنگامــی کــه مــدارس مجبــور بــه ارائــة آمــوزش آنالیــن 
می شــوند، دانش آمــوزان بایــد از فنــاوری اســتفاده کننــد. 
آن هــا مجبورنــد در دنیــای مجــازی آمــوزش ببیننــد و یاد 
بگیرنــد. بــرای کمــک بــه دانش آمــوزان در تبدیــل شــدن 
ــئول در  ــهروندان مس ــار و ش ــوزان پرب ــه دانش آم ــا ب آن ه
ــن فرصــت مناســب  ــد از ای ــای مجــازی، مــدارس بای دنی
بــرای آمــوزش شایســتگی های دیجیتــال اســتفاده کننــد.


