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شكست
هدايت شده

زماني كه كريستوف بيست  ساله بود، متوجه شد بيماري تصلب 
مفاصل شــديد دارد. به نظر مي رســيد ديگر نمي تواند شغلي 
رضايت بخش و ارزنده  داشــته باشد و بقية عمرش از كار افتاده 
خواهد بود. در اين ميان، كار نيمه وقتي را در مدرســه اي شروع 
كرد؛ همين كار به او هدف و اميد بخشيد و باعث شد بفهمد كه 
مي خواهد زندگي اش را صرف آموزش كند. با اينكه بيماري اش 
درحال پيشــرفت بود و گاهي نمي توانست راه برود، دوره هاي 
آموزشــي مونته سوري را شروع كرد. او متوجه شد معلماني كه 
از لحاظ جسمي ناتوان اند، مي توانند الگوهاي بسيار مهمي براي 
كودكان باشند. براي او مهم بود خالف جهت دنيايي حركت كند 
كه فقط بي نقص بودن را محترم مي شمارد. او مي خواست پيام 
مهمي را به جهان برســاند: اگر معلم كالس نمي تواند ايستاده 
تدريس كند، بايد برود روي صندلي چرخ  دار بنشــيند؛ يعني با 
اينكه نمي تواند شرايط خودش را تغيير دهد، مي تواند خودش 
را تغيير دهد. او مي گفت: »مي تواني هويت جديدي براي خود 

بسازي و واقعيات بي رحمانة زندگي را بپذيري.« 
كريســتون در مدرســة بين المللي مونته  سوري بروكسل در 
بلژيك تدريس مي كند. به عقيدة او، آگاهي اجتماعي و فرهنگي 
اصــول آموزش اند و هدف آموزش تحريــك كنجكاوي، ابتكار، 
استقامت و سازگاري است. او شيوة مخصوصي به نام »شكست 
هدايت شــده« دارد كه با اســتفاده از آن به دانش  آموزانش ياد 
مي دهد كه چگونه بر شرايط آزاردهنده و شكست ها فائق آيند و 

جنبه هاي مثبت آن شرايط را ببينند. 
كريســتوف عالوه بر تدريــس، صاحب يك كتاب فروشــي 
مخصوص كودكان است؛ جايي كه كودكان مي توانند دنياهاي 
جديد، داســتان ها و واقعيات ديگري را كشف كنند و تخيل و 
كنجكاوي خود را پرورش دهند. در كتاب فروشــي او، كودكان  
مي توانند بدون پرداخت هزينه كتاب به امانت بگيرند و مطالعه 

كنند. همچنين، او ده ســال است كه تجارب و نظراتش دربارة 
آموزش را در وبالگ خود مي نويســد و خوانندگان بسياري از 

سرتاسر جهان دارد. 

در كالستان چند دانش آموز داريد و كالستان را چگونه 
شروع مي كنيد؟  

در حال حاضر، 30 دانش آموز دارم اما در محيطي كار مي كنم 
كه من تنها معلم اصلي كالس نيســتم. هميشــه دو يا سه نفر 
هســتيم. به غير از من و همكارم، كارشناســان ديگري براي 
تدريس درس هاي ديگر مثل زيست شناسي، هنر و علوم نيز در 
كالس حاضر مي شــوند. برنامه هاي درسي براساس برنامه ريزي 
روزانه پيش مي رونــد. ما براي دروس خاص، ســاعت هايي را 
مشــخص كرده ايم. تفاوت كالس ما با كالس هاي ســنتي، كه 
معلــم در جلوي كالس روبه روي دانش آموزان مي ايســتد، اين 
است كه ما دانش آموزان را در گروه هاي كوچك تقسيم مي كنيم 
و در زمان واحد، موضوعات درســي مختلف را به آنان تدريس 
مي كنيم. محيط آموزشــي  ما طوري طراحي شــده است كه 
مي توانيم چنين كاري را انجام دهيم. بنابراين، كالس درس )به 
مفهوم ســنتي( نداريم بلكه اتاق بزرگي داريم كه در آن همه با 

هم، هم زمان روي موضوعات مختلف كار مي كنند. 
اغلب، روز را با جمع شدن در كنار هم و دانش آموزان در مدت 
زمان كوتاهي شــروع مي كنيم؛ پيام هــاي مهم را به هم انتقال 
مي دهيم و احساس مشــترك براي بهتر شدن را با هم سهيم 
مي شويم. با اين كار حال و هوا و جو كالس را درك مي كنيم و 
چارچوب ذهني مناسبي را براي كالس فراهم مي آوريم. معمواًل 
جلســات روزهاي دوشنبه )روز اول هفته( طوالني ترند؛ در اين 
جلسات دربارة برنامه هاي هفته صحبت مي كنيم و برنامه ريزي 
مناسبت ها و رويداد ها را در اختيار دانش آموزان قرار مي دهيم. 
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بعد از آن، تدريس را شروع مي كنيم، دانش آموزان نزد معلم هاي 
تعيين شده مي روند و اولين ساعت كالس آغاز مي شود. معمواًل 
هر كالس يك ساعت است كه شامل ارائة مطلب، حل تمرين و 

در صورت نياز پشتيباني فردي مي شود. 

شــما شيوة ويژه اي به نام »شكســت هدايت شده« 
داريد؛ شكسته هدايت شده چيست؟ 

بعضي اوقات مهم است كه دانش آموزان متوجه شوند شكست 
لزومًا چيز بدي نيست. هدايت شده يعني شما به دانش آموز كمك 
مي كنيد كه اگر در كاري شكســت خورد، جنبه هاي مثبت آن 
موقعيت را ببيند. آن جنبه هاي مثبت مي تواند حل تمرين يا آماده 
شدن براي آزموني باشد كه من آن را »بازبيني دانش« مي نامم. 

واقعًا مهم اســت كه بــا توجه زيــاد، زماني 
را بــه حمايــت و پشــتيباني از دانش آمــوز - 
شكســت خورده- و حتي والدينشان اختصاص 
دهيــد و براي فائق آمدن بر هر شكســت مثل 
يك گروه در كنار هم باشــيد و از آن موقعيت، 

مثبت ترين نتايج را به دست بياوريد. 
از شيوة شكست هدايت شده در مواقع ديگري 
هم مي توان اســتفاده كــرد؛ از جمله، زماني كه 
اعتماد به نفــس كاذب مانــع بــروز توانايي هاي 
دانش آموز مي شو و دستاورد پايين به سبب تنبلي 

محض يا اطمينان بيش از حد به خود است. از اين شيوه مي توان 
و بهتر است به عنوان زنگ بيدار باش استفاده شود؛ البته با دقت 
براي استفاده از اين روش، بايد دانش آموزانتان را خوب بشناسيد 
و فرديت آن ها و نقاط قوت و ضعف مختص به خودشــان را باور 
داشــته باشيد. بايد راستگو و صادق باشيد تا بتوانيد نقاط ضعف 
دانش آموزان را بيرون بكشيد و به آن ها قوت قلب بدهيد. شايد به 
خود بگوييد: »دليل آزمون دادن همين است«. دقيقًا درست است 

اما معلم بايد آن را به صورت فردي شده، اعمال كند. 

شما يك كتاب فروشي مختص كودكان داريد. مي توانيد 
مختصري دربارة چگونگي ايجــاد چنين مكاني براي 

معلمان عالقه مند توضيح دهيد؟ 
اول بايــد تصميــم بگيريــد كه چه كســاني 
مخاطب شــما خواهند بود. آيا هدف شما ايجاد 
يك كتاب فروشــي عمومي است كه هر سني را 
شــامل مي شــود يا آن را به كودكان تا 12 سال 
محدود مي كنيد؟ وقتي تصميــم گرفتيد، بايد 
عرضه كننده اي پيدا كنيد كه آن هم برمي گردد به 
زبان يا زبان هاي كتاب هايي كه مي خواهيد عرضه 
كنيد. اين كار به كمي تحقيق و جست وجو نياز 
دارد. بعد از اينكه در اين مورد هم تصميم گرفتيد، 
بايد با آن ها قرارداد ببنديد و برايشان حسابي باز 
كنيد؛ سفارش كاال نماد )كاتالوگ( بدهيد يا براي 
ســفارش، دســترس برخط )آنالين( براي خود 
فراهم آوريد. اين كارها عمومًا ساده است. عالوه بر 
اين ها، بايد مكاني قانوني داشته باشيد و كارهاي اداري را در آنجا 
انجام دهيد. هر كشــوري ضوابط خودش را دارد كه بايد آن ها را 
محترم شمرد و در نظر داشت. انگار شركتي تأسيس مي كنيد و 

طبعًا  كاغذبازي هايي دارد. 
كتاب فروشي مكاني ويژه اي اســت و فكر مي كنم مسئوليت 
بزرگي است. خريدن كتاب آسان است و مشكلي در اين بخش 
نيست، اما بايد كتابي تهيه كنيد كه براي كودكان و بزرگ ساالن 
»مناسب« باشد و به رشد و پرورش آن ها كمك كند. مخصوصًا 
اگر مخاطبانتان كودكان باشــند. خوب اســت بــراي اين كار، 

گروهي داشته باشيد كه هدف مشتركي دارند. 

به عنــوان يكــي از راه يافتگان بــه مرحلة نهايي 
)فيناليست هاي( جازة معلم برتر، گذراندن چه دوره يا 

كارگاهي را به معلمان پيشنهاد مي كنيد؟ 
به عنوان معلم مونته ســوري، آثار و كتب ماريا مونته ســوري 
را پيشــنهاد مي كنم. او كتاب هاي فوق العاده اي نوشته است و 
درك كاملي دربارة رشــد كودك مي دهد. مونته ســوري چهار 
مقطع رشــد را توضيح مي دهد كه واقعًا مورد عالقة من است. 
اين كتاب ها باعث مي شود ماهيت واقعي كودك را بشناسيم و 

آگاهی 
اجتماعی و 

فرهنگی اصول 
آموزش اند و 
هدف آموزش 

تحريک 
کنجکاوی، 

ابتکار،استقامت 
و سازگاری 

است

اعتماد به نفــس كاذب مانــع بــروز توانايي هاي 
ابتکار،استقامت دانش آموز مي شو و دستاورد پايين به سبب تنبلي 

و سازگاری 
است
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بتوانيم حامي رشــد او باشيم. كتاب هاي زيادي دربارة آموزش 
مونته  ســوري ارزش خوانــدن دارند. به عــالوه، اگر صحبت از 
آموزش متوسطه به باالست، دوره هاي آي  بيIB( 2( را پيشنهاد 

مي كنم. اين دوره ها از جهات بسياري متمركز و مناسب اند. 

چرا وبالگ نويســي مي كنيد؟ به نظرات شما، آيا مهم 
اســت كه معلمان وبالگ يا دفترچة يادداشت روزانه 

داشته باشند؟
من وبالگ مي نويسم تا عقايد و چيزهايي را كه كشف مي كنم با 
ديگران هم رساني كنم. در واقع، به داليل شخصي اين كار را انجام 
مي دهم و ضروري نيســت كه همة معلمان وبالگ داشته باشند. 
من وبالگ نويسي را ده سال پيش شروع كردم تا نظرات و افكارم 
را دربارة شيوة مونته سوري بنويسم. مي خواستم و مي خواهم كه 

افكارم را با ديگران در ميان بگذارم. در آرشــيوم 
مطالب زيادي پيدا مي كنيد كه در آن ها شــيوة 
مونته ســوري را ساده كرده ام تا افرادي كه به اين 
شــيوع عالقه دارند، آن ها را بخوانند. هم رساني 
افكار و ايده  هايــم را ادامه خواهم داد. وبالگ من 
educational- journal. com است. به اين 

كار عالقة قلبي دارم. 

در يكي از مطالب وبالگتان نوشــته ايد: 
»آيا كودك از شما پيروي مي كند يا شما 
پيرو كودك هســتيد؟«  اين موضوع چه 

اهميتي دارد؟ 
در آموزش بايد مراقب باشــيم كه كودك به 
خاطر جلب رضايت و خوشايند شما، وظيفه اش 
را انجام ندهد. اين كار اشتباه است. كودك براي 
رضايت و خوشايند و منفعت خودش بايد كارش 
را انجام دهد. به همين دليل، ما به عنوان مربي 
و معلــم به خاطر پرورش خود كودك بايد پيرو 

او باشيم. به زبان ديگر، ما براي بهتر شدن كودك از او حمايت 
مي كنيم. دانش آموز هيچ گاه نبايد به خاطر جلب رضايت شــما 
وظايفش را انجام دهد. او نبايد پيرو شما باشد. به همين دليل 
بايد از خود بپرسيم: »آيا پيگير پرورش و رشد كودك هستي؟«، 
»آيا حامي او هستي؟« يا »كودك به دنبال شما راه مي افتد؟« 
در اين  صورت، شــما كودكي را پرورش مي دهيد كه به صورت 

پيش فرض به دنبال جلب رضايت ديگران است نه خود. 

طرح درس هاي خود را چگونه طراحي مي كنيد؟ آيا از 
قالبي استاندارد استفاده مي كنيد يا طرح مخص به خود 

را به كار مي بريد؟  
در حال حاضر از طرح درسي استفاده مي كنم كه در رياضيات به 
كار گرفته مي شود. اما به  صورت كلي، طرح درس شخصي شده اي 

است كه در ابتداي سال تحصيلي بر سر آن به توافق رسيده ام. 

در كالس درس با چه چالش هايي روبه رو هســتيد و 
چگونه بر آن ها غلبه مي كنيد؟ 

بهترين راه براي غلبه بر چالش هاي كالس اين است كه محيط 
كالس را از قبل آماده كرده باشــيد. برنامه ريزي خوب هفتگي با 
اندازة مناســبي از توان حداكثري، باعث به وجود آمدن محيط 
مناسبي مي شود كه همه در آن راحت اند. توان حداكثري كه در 
حد محيط و شرايط كالس باشد، توسط معلمان از قبل طراحي 
مي شــود. عالوه بر اين، بايد فرصت مناســب براي مالكيت 3 نيز 
ساخته شود. مالكيت زماني حاصل مي شود كه دانش آموزان در 
قانون گذاري سهيم باشــند. چنين كاري مسئوليتي را كه شما 
مي خواهيد داشته باشــند، به آن ها مي  دهد. هميشه زمان هايي 
وجــود دارد كه رفتارهايي غيرقابــل پذيرش از 
دانش آموزان ســر مي زند، اما فكــر مي كنم اين 
بخشي از رشــد كودكان است. هميشه مي گويم 
كه مثلــث معلم، والدين و دانش  آموز بايد به درد 
بخورد. البته، ســن هم بايد در نظر گرفته شود. 
مشخصًا دانش آوز هفت ساله مشكالتي متفاوت 
بــا دانش آموز 14 يا 15 ســاله دارد. به هر حال، 
تمام موارد بايد با دلسوزي و احتياط و متناسب با 
»شرايط« در نظر گرفته شود. براي هر مورد بايد 
مربيان، معلمان و والدين مشاركت داشته باشند. 

به عنوان معلم از خود چه ياد گرفته  ايد؟ 
يــاد گرفته ام كه درك كنم و صبور باشــم. ياد 
گرفته ام كمي شوخ طبع باشم كه باعث مي شود 
به دانش آمــوزان براي غلبه بر نگراني هايشــان 
كمك كنم. ياد گرفته ام هر چيزي راه حلي دارد و 
مي توانم به دانش آموزي كه با مشكلي روبه روست، 
كمك كنم. در كارم دانش آموزان زيادي را ديده ام 
و مي دانــم كه زمان بزرگ ترين مانعي اســت كه بــا آن روبه رو 
هســتيم. دانش آموزان هم با همين مانع روبه رو هستند و گاهي 
نمي توانند همانند بزرگ ساالن از پس اين مانع برآيند. بنابراين، 
بايد به آن ها زمان و فرصت بدهيم. اگر مي خواهيم دانش آموزان 
براساس توانايي هايشان رشد كنند و شكوفا شوند، متعهد هستيم 

كه به آن ها زمان و فرصت كافي بدهيم. 

 پي نوشت ها 
1.Christoph Schiebold
2. International Baccalaureate

ownership .3: مالكيت در آموزش به مرحله اي گفته مي شود كه 
دانش آموزان كنترل فرايند يادگيري را به دست مي گيرند؛ كالس ها و 

برنامة  درسي خودشان را انتخاب مي كنند و فضايي به آن ها داده مي شود تا 
نظراتشان را ابراز كنند.

در آموزش بايد 
مراقب باشيم 
كه كودك به 
خاطر جلب 
رضايت و 

خوشايند شما، 
وظيفه اش را 
انجام ندهد. 

اين كار اشتباه 
است. كودك 
براي رضايت 
و خوشايند و 

منفعت خودش 
بايد كارش را 

انجام دهد

|  رشد مدرسة زندگی | دورة شانزدهم |  شمارة 2 |  آبــان 1398 44


