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هوشنگ غالمی 

 ابعاد تحول
در آمریکای شمالی، وقتی از کیفیت نظام آموزشی صحبت 
می کنیم و از تحول می گوییم، همواره روی ســه نکته و مؤلفه 
تمرکز می کنند که مهم ترین آن ها ســاختار اســت. ساختار 
در واقع بدنه ای اســت که ما بــرای نظامي طراحی می کنیم و 
مي گوییم آن نظام چگونه باید باشــد. مؤلفة دوم عملکرد این 
ســاختار اســت که از آن به عنوان نظام یاد می کنیم. شما اگر 
می خواهید تحول ایجاد کنید، باید به سه مؤلفه توجه کنید: اول 

ساختار، بعد نظام )سیستم( و پس از آن نیز فرهنگ. 

 تمركز بر خروجی 
در نظام آموزشــی کانادا، واقعًا به یک خروجی فکر می کنند 
و آن هم موفقیت دانش آموزان اســت. موفقیت دانش آموزان با 
چه چیز تعریف می شود؟ با این تعریف می شود که نخست در 
زندگی خود انسان مفیدی باشند. دوم برای جامعه مفید باشند؛ 
صرف نظر از اینکه چه کاری را به دســت می آورند. سوم اینکه 
کاری را به دســت بیاورند که این کار در واقع شایسته باشد و 

درآمد شایسته ای هم داشته باشد. 
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 شـناخت ويژگی هـای آمـوزش و پـرورش در كشـورهای مختلـف 
می توانـد به عنـوان يـك تجربـه بـرای آمـوزش و پـرورش ما نيـز مفيد 
باشـد. لـذا با هـم ويژگی های آموزش و پـرورش كانـادا را پی می گيريم.

 اهداف روشن 
در نظام آموزشــی کانادا اهداف خیلی گســترده نیستند. اگر 
شــما 10 استان و ســه منطقة خاص کانادا را در نظر بگیرید، 
می بینید خیلی اهداف گسترده ای را دنبال نمی کنند. به عنوان 
مثال، در آموزش و پرورش استان آلبرتا، چند هدف را بیشتر دنبال 
نمی کنند. می خواهند انسان ها اخالقی بار بیایند. کارآفرین باشند. 
بتوانند همکاری و همیاری داشته باشند. ارتباطات الزم را برقرار 
کنند. تفکر خالق و تفکر انتقادی داشته باشند. این ها مجموعه 
اهدافی هســتند که آموزش و پرورش مثاًل در استان آلبرتا باید 
دنبال کند. صد هدف نیست که ما به دنبال آن ها برویم. همة این 
چند هدف عمده که این استان دنبال می کند، مربوط می شود 
به خود شخص، زندگی شخصی و زندگی در جامعه. پیوستگی 
شخص و اجتماع و جامعه می تواند کمک کند به فرد در جامعة 

بالفصلی که در آن زندگی می کند. 
 

 پروژه محوری
 معلمان حرفه مند پروژه هــاي یادگیری برای بچه ها طراحی 
مي کنند که از پیش دبســتان شروع می شــود و تا پایان دورة 
دبیرســتان ادامه مي یابد. برای مثال، برای تحقق پروژه، به یک 

 
آموزش و پرورش كانادا
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دانش آموز در دورة متوســطه، چگونگي رشــد کودک را یاد 
می دهند. یعنی در درس زیست شناســی، بچه ها مراحل رشد 
کــودک را فرا می گیرند و پروژه تعریــف می کنند. بچه ها یاد 
می گیرند چگونه این فرهنگ را جســت و جو کنند. چگونه به 
محیط زیست احترام بگذارند. چگونه به خاک احترام بگذارند 
و چگونه خاک را سالم نگه دارند؛ همچنان که باید خودشان را 

سالم نگه دارند.
 بنابراین، باید بگویم که برنامه های درســی کاماًل به فرهنگ 
وابسته اند. اما از یک بعد دیگر که نگاه کنیم، ذات برنامة درسی 
در کانادا و آمریکای شــمالی شایستگی محور است. این برنامة 
درسی شایستگی محور با خودش تبعاتی دارد. یعنی با خودش 
یک مجموعه اتفاق را به همراه می آورد. یعنی وقتی ما رویکردی 
را برای برنامة درسی انتخاب می کنیم، چه چیزهایی به دنبال 
آن می آیند که باید به آن ها توجه الزم را داشــته باشیم. یکی 
از آن توجه های اساسی، شایستگی محوری است. اگر به صورت 
نظري به گذشــته برگردیم، یادگیری در حد تسلط علوم را در 
نظــر بگیریم که می گفتند زمان مهم نیســت، بلکه یادگیری 
مهم اســت. مهم آن است که ما به تســلط برسیم. یعنی هر 
شــاگرد در مدرســه اهمیت دارد و ما باید فرصت کافی برای 

او ایجاد کنیم. برای همین اســت که در نظام آموزشی کانادا، 
یادگیری در مدرســه تمام نمی شود، بلکه یادگیری ادامه دارد. 
نظام آموزشی در واقع ملزم شــده است شرایط مناسب را در 
نظر بگیرد تا افرادی که به ســن قانونی )19 سالگی( می رسند 
و دیگر نمی توانند در مدرســه بمانند، اما می خواهند بعد از آن 
درس بخوانند،  بتوانند به طور رایگان در آموزش های برخط یا 
حضوری شرکت کنند. بنابراین، این آموزش از پیش از دبستان 
شروع می شود و تا لحظة مرگ ادامه دارد و دولت وظیفه دارد 
برای آن هزینه کند. این رویكردي اســت که نظام آموزشــی 

انتخاب کرده و به پای آن هم نشسته است.

 تفاوت های فردی
مورد قابل توجه دیگر در نظام آموزشــی کانادا، متمایزسازی 
است. ما باید بتوانیم تفاوت های فردی و عالقه هاي افراد را در 
نظر بگیریم. متمایزســازی یا جداگانه سازی اساس کار است. 
در کنار آن، تازه متمایزســازی به تنهایی پاســخ گو نیســت. 
شخصی سازی اســت که به کمک می آید. شخصی سازی چرا 
مطرح می شود، برای آنکه سرعت یادگیری متفاوت است.  بعد 

از آن هم سبک های یادگیری متفاوت هستند. 
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 معلم حق انتخاب کتاب درسی را دارد
در کانادا کتاب درسی وجود ندارد. یعنی آموزش وپرورش نه 
کتاب درسی چاپ و نه کتاب درسی خاصی را توصیه می کند. 
این شیوه در سطح نظام آموزشــی آنجا مطرح است و اعمال 
می شود. اما آیا کتاب درســی برای دانش آموزان وجود دارد یا 
ندارد، پاسخ مثبت است. شــرکت های متعددي وجود دارند، 

مانند ایران. 
در کانــادا هر کس می تواند یک شــرکت ایجاد کند و کتاب 
درسی بنویسد و کتاب درسی را مبتنی بر اهداف و برنامه های 
درسی می نویسد که نظام آموزشی درست کرده است. پس از 
آن، انتخاب کنندة کتاب درســی خود مدرسه است. مدرسه و 
معلم توأمان عمل می کنند. یعنی معلم به مدرسه می گوید من 
این کتاب ها و منابع را تشخیص داده ام که برای کالسم مفیدند. 
این ها را برای من تهیه کنید و مدرسه هم می رود و آن را تهیه 
می کند. پس انتخاب اصلی با معلم است. معلم می تواند حتی 
هیــچ کتابی را انتخاب نکند و بگوید من خودم مواد و منابع را 
آماده می کنم و همان را آموزش می دهم. هیچ کس نمی رود به 
لحاظ حرفه ای دست معلم را بگیرد که شما کار خبط و خطایی 
کردیــد. چنین چیزی وجود ندارد. معلم به قدری حرفه مندی 
دارد که می تواند خودش این کار را انجام دهد. معلم، انواعی از  
برنامه هاي كاربردي را بــرای دانش آموزان معرفی می کند؛ در 
ریاضی، علــوم، مطالعات اجتماعی و غیره. بعد از آن به بچه ها 
می گوید این منابع هم هست. از هر کدام می توانید یاد بگیرید. 
بعد از آن، معلم تکالیفی را تعیین می کند و می خواهد تکالیف 
را جواب بدهند. حاال با وجود این همه نرم افزار و وبگاه که هم 
آموزش وپرورش فراهم می کند و هم از افراد و مراکز ثالث بهره 
گرفته می شود، کار انجام خواهد شد. کیفیت همة افراد و مراکز 

ثالث در مدرسه ارزیابی مي شود. 
می دانید که قباًل در ایران در مراکز تربیت معلم درسی داشتیم 
به نام »تولید و ارزیابی مواد آموزشی«. اینجا این مسئلة عملی 
بر اساس معیارهای فناوري آموزشی عملی می شود. هم وبگاه ها 
و هم برنامه ها و هم ســایر نرم افزارها ارزیابی می شــوند. یک 
شرکت بسیار بزرگ بین المللی آنجا هست به نام »پیرسون« که 
به تازگی کتاب های درسی بسیار خوبی را که بر برنامة درسی 
جدید مبتنی باشــد، تألیف می کند. کار آن ها فوق العاده است. 
کتاب ها واقعًا جالب هستند و اگر انسان بخواهد برای هر کتابی 
معادل ده واحد درسی در دانشگاه تدریس کند، جا دارد، چون 

کتاب ها از نظر برنامة درسی و آموزش فني هستند.

 دوستدار کودک
در کانادا دوســتدار کودک هستند و به آموزش دانش آموزان 
ابتدایی بسیار اهمیت می دهند. بنابراین، محیط های یادگیری 

اینجا کامالً  منطبق هستند با آنچه کودک می خواهد.
از پیش دبستان تا پایان کالس دهم، اساسًا بچه هـــا تکلیف 

خانه ندارند. چیزی به مفهوم اینکه تکلیف خانه داشته باشی و 
االن باید این امتحان را بدهی، فردا باید آن امتحان تیزهوشان 
را بدهی، یا در آن آزمون شــرکت کنی. در محیط آموزشــی 
غریب و عجیب اســت که از معلــم بخواهیم به بچه ها تکلیف 
اضافــه بدهد! یا چرا این معلم به بچه ها تکلیف نمی دهد تا در 

خانه انجام دهند. 
در اینجا همیشــه از روان شناســی مثبت نگــر بهره برداری 
می کنند. به لحاظ اینکه به یک راهبرد ســنجش هم اشــاره 
کنم، باید نشســت والدین با معلمان و نشســت دانش آموز با 
دانش آموز را مطرح کنم. هیچ معلمی در هیچ نقطه ای از کانادا 
به دانش آموز نمی گوید و نمی تواند از نظر سیستمی و اخالقی 
بگوید شما دانش آموزی هســتی که نمی توانی موفق باشی یا 
مثاًل شما کند هستی. شما دیرفهم هستی. آنچه شما در کارنامة 
بچه ها مشاهده می کنید و عمومًا کارنامه های توصیفی هستند، 
همه مهارت های قرن بیست ویکمی هستند که ارزیابی می شوند 
و مــورد توجه  قرار دارنــد. مانند مهارت هــاي تفکر انتقادی، 
خالقیت، ارتباطات و همکاری، و رشد شخصی و اجتماعی. به 
همة این ها در ســنجش توجه مي شود و این مهارت ها در کنار 
درس هاي ریاضی، اجتماعی و علوم دیده و گزارش می شــوند. 
در این گزارش ها همیشــه وجه مثبت موضوع در نظر گرفته 

می شود.

 چهار نوع کتابخانه
در کانادا چهــار نوع کتابخانه داریم که  به هم پیوســته اند. 
کتابخانة کالس درس، کتابخانة مدرسه، کتابخانة عمومی شهر 
و کتابخانة دانشــگاه. این چهارکتابخانه به هم متصل هستند 
و از همدیگر حمایت می کنند. عالوه بر این ها، ناشــران نیز از 
مدرســه حمایت و از کتابخانه ها پشتیبانی می کنند. همیشه 
ناشران به مدرسه می آیند و کارهای خود را ارائه می کنند؛ حتی 
نویسندگان هم به مدرسه می آیند. از حیث اینکه بگویم ما معلم 
کتابخانه داریم، بله داریم؛ معلم یار هم داریم. هر معلمی منابع 
یادگیری متناسب با کالس را در کتابخانة کالس موجود دارد 
و کتابخانة مدرسه نیز سرجای خودش هست و کتابخانه های 
عمومی نیز به صورت تقریبًا روزانه ده ســاعت در اختیار عموم، 
به ویــژه دانش آموزان، قــرار دارنــد. در کتابخانه های عمومی 
کتابــداران آموزش دیده وجود دارند کــه دانش آموزان به آنان 
مراجعه می کنند و می گویند مثاًل معلم ما این تکلیف و پروژه 
را به ما داده است، شما چه کمکی می توانید به من ارائه کنید 
که از آن اســتفاده کنیم. از ســوی دیگر، من بزرگ سال که از 
کتابخانة عمومی استفاده می کنم، یک موقع الزم دارم به عنوان 
متخصص کتابی را از دانشــگاه بگیرم و مطالعه کنم. همین را 
هم می توانم به کتابخانة عمومی که نزدیک منزلم هست بگویم 
كه از دانشــگاه فالن كتاب را برای من بگیرید و بیاورید. یعنی 

کتابخانة عمومی این سرویس را می دهد.


