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 مهدی علیپور/ آموزگار

ایـن روزهـا در تبییـن برخـی از مفاهیـم تعلیم وتربیتی شـاهد افـراط و 
تفریط هایـی هسـتیم. یکی از ایـن مفاهیـم، »حافظـه« و »حافظه پروری« 
اسـت که مکرر در رّد آن قلمفرسـایی می شـود. در اینکـه حافظه پروری، 
ممکـن اسـت مانعی برای بـروز خالقیت در دانش آموزان شـود، سـخنی 
نیسـت، ولی پـرورش حافظه همیشـه هـم بد نیسـت. اینکـه دانش آموز 
جـدول ضـرب را از حفـظ بلد یا اشـعاری از شـاعران معاصـر یا متأخر 
را در حافظـه داشـته باشـد، نه تنها بد نیسـت، بلکـه در مـواردی می تواند 

زمینه هـای بـروز خالقیت را در او سـبب شـود.
در مطلبـی کـه از پـی می آید، مؤلـف در رد حافظه قلم زده اسـت. بدیهی 
اسـت رشـد آموزش ابتدایـی، آماده اسـت دیدگاه های مخالـف این نظریه 

را هم منتشـر کند.

آیا مشکل ما در آموزش وپرورش اجرا شدن یا نشدن سند تحول بنیادین 
است!

به نظر من مشکل این است که ریشه ی آموزش ما بر پایه ی خیلی ضعیفی به 
نام حافظه محوری بنا شده است. هر کاری می کنیم دیوارها از کجی به صافی 
یا طراح آموزشی که برای کالس  اندیشمند  امکان پذیر نمی شود.  گرایند، 
و دانش آموز برنامه ی درسی طراحی می کند، باید یا خودآموزگار باشد یا 
مانند آموزگاری باشد که در طراحی برنامه، خود را در کالس و روبه روی 
دانش آموز و عیناً مجری طرح های آموزشی و تربیتی می بیند. دوستی می گفت، 
ما باید آموزگاران را به عنوان مجری اصلی برنامه ها تجهیز کنیم، نه اینکه 
برنامه ها و بسته های رنگارنگ را بر سر آموزگاران آوار کنیم تا دیوارهای کج 

درست شوند.

تحول بسته بندی شده
تحول را نمی توان بسته بندی کرد و اسمش را گذاشت »بسته های تحولی«! 

من می توانم آنچه را که با چشم قابل مشاهده است بسته بندی کنم، ليکن 
تحول را نمی توانم. برای مثال، من سيب زمينی و خرما و تخم مرغ ها 
و مواد دیگر را به آسانی بسته بندی می کنم، ليکن تحول را نه. یعنی 
تحول باید ملموس و شدنی باشد. البته ما قبل از هر اقدامی به تحول 
درونی نيازمندیم. در مدرسه ها، نمره ها ما را خيلی دوست داشتند و به 
خودشان وابسته و شرطی کردند! حال که دست اندرکار تعليم وتربيت 
شدیم، فهميدیم ای داد! نمره ها نگذاشتند به تحول درونی برسيم و 

دانش آموزان را متحول کنيم. آموزش وپرورِش آگاهی بخش رویای من 
است. هرگز خوش نمی دارم این نظام تعليم و تربيتی را به آسيب رسانی 

روحی و روانی و تربيتی و اجتماعی متهم کنند. این چه حکمتی دارد که 
هرچه کتاب، مقاله، جلسه، همایش و برنامه ها افزون تر می شوند، به همان اندازه 

آسيب ها نيز متعدد می شوند. به نظر من دو نکته ی کليدی را برای تحول در نظام 
آموزشی باید مدنظر قرار داد:

 رویکرد حافظه محوری را که هنوز از اذهان پاک نشده، ریشه کن کرد و 
دانش آموزمحوری را جایگزین کرد. ما هزاران دوره ی آموزشی هم در این 

زمينه داشته باشيم، باز هم ناکافی خواهد بود.
 برنامه های آموزشی و تربيتی باید از سوی خود آموزگار تعيين شوند. 
برای همه ی مدرسه ها معين می کنند،  برنامه های یکدستی که دیگران و 

تأثيرگذار نخواهند بود.

چند تو︮یه برای روزگار كرونا )تحول براساس موقعیت(:
 آمـوزگاران در مناطـق قرمـز بـه خودآمـوزی دانش آمـوزان اهميـت 
بدهنـد. همچنيـن تکاليـف جـذاب و خالق بـرای آنان تعييـن کنند تا 

روحيـه ی افزونـی را برای یادگيری داشـته باشـند.
 ظرفيت اسـتفاده ی سـودمند از فضای مجازی و شـبکه ی آموزشـی 
شـاد بـرای تعليم وتربيـت بسـيار باالسـت. می تـوان در بهره گيـری 
درسـت از فضـای مجازی بـه خانـواده و دانش آموزان اطالع رسـانی 

کرد.
 نـکات ضـروری در فضـای مجـازی بـرای جلوگيـری از ویروس 
کرونـا و همچنيـن تغذیـه ی درسـت بـه والدیـن، دانش آمـوزان و 
توصيـه  را  زدن  ماسـک  کـه  دانشـجویان گوشـزد شـود. کسـانی 
می کننـد، حتمـًا خودشـان ماسـک بزننـد تـا حرفشـان مؤثـر شـود.
 اسـتادان و آمـوزگاران تجربه هـای خـود را درخصـوص آموزش 

مجازی بـه اشـتراک بگذارند.
 در مناطـق سـفيد کـه کالس هـا به صـورت حضـوری برگـزار  
خواهنـد شـد، در صورتـی کـه دانش آمـوزان با ماسـک در کالس 
و  گرمایشـی  وسـایل  دسـتورالعمل های  باشـند،  داشـته  حضـور 

تهویـه ی محيـط، بـه درسـتی انجـام گيرنـد.

حاف︷ه زیر ذره بین


