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TYÖSKENTELY
RYHMÄ
SUMAYA HEIDARIAN
Ryhmätyöskentely on nykyään hyvin läsnä opetuksessa. Ryhmätyö näkyy eri kouluasteilla ja oppiaineissa koulussa. Ajattelin kysyä
ammattilaisen mielipidettä tästä asiasta. Heinäkuussa 2019 haastattelin Christiana Andemia, Tampereen kansainvälisen koulun
opettajaa.
Kiitos, kun kerrotte oman mielipiteenne ja ammattilaisen näkökulman ryhmätyöskentelystä. Kertoisitko ensin hieman itsestäsi:
Olen Christiana Andem ja toimin tällä hetkellä luokanopettajana Tampereen kansainvälisessä koulussa. Aloitin 11 vuotta sitten
opettajana Amurin koulussa, joka on nykyisin Tampereen kansainvälinen koulu. Sitä ennen työskentelin kaupallisella alalla. Olen
työskennellyt pisimpään opettajana perusopetuksen puolella. Lisäksi olen työskennellyt toisella asteella, jossa opetin parin vuoden ajan
liiketaloutta.
Kysyin Christianalta, miten hän käyttää ryhmätyötä opetuksessaan?
Käytän ryhmätyötä eri tavoin opetuksessa. Se vähän riippuu oppilaista. Jotkut oppilaat tykkäävät tehdä ryhmissä töitä. Joillakin
tunnilla oppilaiden pitää perehtyä johonkin aiheeseen ja tehdä siitä muistinpanoja tai vastata kysymyksiin. Tällöin osa oppilaista haluaa
työskennellä ryhmissä ja osa taas yksin. Eli oppilaista lähtevä toive ryhmätyöskentelylle näkyy tässä esimerkissä.
Ryhmätyötä tehdään myös eri luokka-asteiden välillä. Meillä on ollut pari vuotta nuorempia kummioppilaita. Esimerkiksi kun
harjoittelimme koodausta, oppilaat harjoittelivat ensin luokassa pareittain ja tämän jälkeen parit opettivat kummioppilaille ohjelman
käyttöä.
Ryhmätyötä voi käyttää tosi monipuolisesti. Istumajärjestys luokassa on välillä sellainen, että oppilaat istuvat ryhmissä. Silloin
huomaan, että ryhmätyötä tapahtuu huomaamatta ja luonnollisesti.
Minä luulen, että käytän aika paljon ryhmätyötä omassa opetuksessani. Koen itse, että oppilaat saavat joissakin asioissa ehkä enemmän
irti, kun siinä on toisen oppilaan tai useampien oppilaiden tuki. Yhdessä mietitään ja pohditaan tehtäviä, tällöin vastaukset ovat
laajempia kuin silloin, kun työskentelee yksin. Tämä tietenkin riippuu yksilöstä, sillä jotkut oppilaat pitävät yksilötyöskentelystä ja se
pitää opettajan myös ottaa huomioon. Oppilailla on mahdollisuus myös valita tapoja, joilla he työskentelevät. He saavat työskennellä
yksin, pareittain tai ryhmissä riippuen tietenkin tehtävästä tai projektista. Minä pyrin aina kysymään oppilaiden mielipidettä.

نوآوری در آموزش
اشاعه
چالشهای
نوید آخوندزاده
الگوی نوآوری
 همگام با این تحوالت تغییراتی در نظام آموزش و پرورش هم دیده میشود.عرص تغییرات و تحوالت در حوزه های گوناگون حیات برشی است،عرص حارض
 در این بین متامی تالشها معطوف به این شده است که چگونه میتوان محیط.و نظام آموزشی برای هامهنگی با این تغییرات نیازمند نوآوری و تغییرات است
 درست طراحی و، به لحاظ فنی و علمی، تالشها رصف آن میشود که روشها و راهکارها، بعبارت دیگر.آموزشی بهرت داشت و عملکرد نظام آموزشی را بهرت کرد
 اما دراین بین انطباق اجتامعی نوآوریها.تدوین شوند تا هرچه بیشرتبا نیازها و مسائل نظام آموزشی تناسب داشته باشند که این در جای خود بسیار با ارزش است
.کمرت مورد توجه قرار گرفته است یعنی چگونگی استقرار طرحهای نوآورانه در بدنه نظام آموزشی وراهیابی آنها به مدرسه و کالس درس
اینکه چرا گروهی ازنوآوریها با موفقیت دربدنه نظام آموزشی گسرتش منی یابند ومقبولیت پیدا منیکنند پرسش مهمی است که در پاسخ به آن به عوامل مهمی
، شناخت نداشنت کاربران و مخاطبان از نوآوری،اشاره شده است ازآن جمله؛ بی توجهی به بسرتهای اجتامعی وهنجارها وارزشهای حاکم برنظام اجتامعی
 موفقیت درنوآوری های آموزشی. نبود وسایل و امکانات الزم واما مهمرتازهمه شیوه و نحوه ی اشاعه نوآوری است،نرسیدن مخاطبان به درک صحیح از نوآوری
 نقش معلامن.همه باید در امر نوآوری دخالت کنند و ازآن آگاه شوند.مستلزم آن است که بسرتمناسب را برای تحول فراهم سازیم تا تغییرات روانرت صورت گیرد
 بدون در نظر گرفنت، محتوا و ساختار برنامه های آموزشی، هر گونه تغییردراهداف.و دبیران به عنوان عامالن اجرایی این دگرگونی کامال برجسته و واضح است
 فاصله ی میان. مترکزبرایجاد نگرش و بینش درمعلامن نسبت به دگرگونی هاست، ازمهم ترین مقوله ها دراین زمینه.تغییردرنگرش معلامن مثمر مثر نخواهد بود
 برای کم کردن این.نظرات پژوهشگران و متخصصان نظام آموزشی با آن چه به طورمتاثر توسط معلامن و دبیران در عمل به کار گرفته میشود باید کاهش یابد
.فاصله باید دانست که چطورایده های جدید ازمنبع به سوی مخاطبان انتشار می یابند و چه عواملی در پذیرش اینگونه نوآوریها موثرند

: الگوی پیشنهادی برای اشاعه نوآوری در نظام آموزشی
 معلامن(استفاده کنندگان) در، اساسا اگردرجریان نوآوری. نداشنت توجه جدی به استفاده کنندگان درمرحله اشاعه نوآوری است،ضعف اساسی دررویکرد اشاعه
 درالگوی پیشنهادی نقش فعالی. اشاعه نوآوری به دلیل آنکه تصمیم آنها در این فرآیند نقش چندانی ندارد با مشکالت جدی روبرو میشود،حاشیه قراربگیرند
انتشار و اصالح.۳  اصالح و متناسب سازی.۲  تولید نوآوری.۱ . این الگو که تقاضا مدار نام دارد شامل هفت مرحله میباشد.برای معلمین در نظر گرفته شده است
 بازخورد و اصالح.۷  پشتیبانی از مدارس متقاضی اجرای نوآوری.۶  بررسی تقاضای مدرسه.۵  ایجاد آمادگی و تقاضا، پذیرش.۴ رسانی
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?Miten käytät ryhmätyötä eri oppiaineissa
Esimerkiksi historiassa, maantiedossa ja biologiassa meillä on ollut välillä jokin teksti, joka on pitänyt lukea ja vastata kysymyksiin.
Moni oppilaista tykkää lukea tekstin ryhmissä tai pareittain. Luulen, että aiheet saattavat olla välillä aika haastavia, sillä oppilaat
opiskelevat englanniksi. Osa oppilaista kokee ne haastaviksi myös kielellisestikin. Tällöin toisten tuki on tärkeää. Oppilaat keskustelevat
ja pohtivat aihetta yhdessä. Näissä aineissa oppilaat ovat tehneet myös ryhmissä arvioitavia projekteja.
Olen huomannut, että matematikassa jotkut oppilaat keskustelevat kysymyksistä sekä pohtivat ja käyvät niitä yhdessä läpi. Matematiikassa
olen hyödyntänyt ryhmässä työskentelyä esimerkiksi mittaustehtävissä, koodauksessa sekä kun olemme tarkastelleet opittavaa aiheitta
konkreettisesti. Oppilaat ovat saattaneet tehdä toisilleen pulmia tai sitten he pelaavat jotakin matematiikkapeliä yhdessä kaverin kanssa.

.1تولید نوآوری:

دراین مرحله ،ایده ها توسط نوآوران ،پژوهشگران ،براساس دانش موجود ،تجربیات ،مطالعات وحتی پیشنهادهای گروهی دیگر تولید میشود.

.۲اصالح و متناسب سازی نوآوری با ویژگیهای پذیرندگان ومحیط اشاعه:

در این مرحله براساس اطالعات بدست آمده ازطرق مختلف ازپذیرندگان ومحیط اشاعه ،تغییرات الزم درمحصول ایجاد می گردد .با افزایش تناسب محصول با
رشایط محیطی و ویژگیهای پذیرندگان ،احتامل پذیرش نوآوری باال میرود.

.۳انتشار واطالع رسانی:

Suomen kielessä oppilaat ovat esimerkiksi lukeneet omissa ryhmissään yhteisen kirjan. Oppilaat ovat saaneet päättää, millä tavalla
sekä millaisissa pätkissä he sen lukevat. Oppilaat ovat keskustelleet lukemastaan kirjasta. Joskus oppilaat lukevat ryhmissä vuorotelleen
pätkän kirjaa tai tekstiä ja muut kuuntelevat. Oppilaat ovat kirjoittaneet ryhmissä tarinoita ja runoja. He ovat tehneet kielioppipelejä,
joita kaikki ovat saaneet luokassa pelata. Oppilaat suunnittelevat lyhyitä esityksiä tai tekevät draamaharjoituksia ryhmissä. Joskus
oppilaat pelaavat pienissä ryhmissä pelejä tai kertaavat kokeeseen. Ryhmätyötä pystyy hyödyntämään todella paljon eri oppiaineissa.
Ihan pienilläkin oppilailla käytetään ryhmätyötä ja opitaan ryhmätyötaitoja. Esimerkiksi alkuopetuksessa lukemaan oppimisessa voi
yhdistää eri tasoiset lukijat, jolloin edistyneemmät lukijat pystyvät auttamaan tukea tarvitsevia oppilaita.
Olen käyttänyt ryhmätyöskentelyä kuvataiteessa ja liikunnassa. Kuvataiteessa esimerkiksi loimme yhteisen teoksen, johon oli yhdistetty
kaikkien työt. Lisäksi oppilaat ovat tehneet ryhmissä mm. dioramoja, piirroksia sekä maalauksia biologian tai historian aiheista. Oppilaat
ovat saaneet myös toteuttaa suunnittelemansa liikuntatunnin muille oppilaille. Jokaisella oli vapaus valita, miten tunti suunnitellaan
ja toteutetaan. Sen sai tehdä yksin, pareittain tai pienissä ryhmissä. Liikunnassa ryhmätyö tulee luonnollisesti, sillä oppilaat pelaavat
tai liikkuvat joukkueissa tai ryhmissä. Jotkut oppilaat saattavat kokea helposti ryhmätyöskentelyn haastavaksi, sillä osa oppilaista on
kilpailuhenkisiä. Olen hyödyntänyt liikuntatunteja myös yhteishengen nostattamiseen sekä positiivisen ryhmähengen luomiseen.

اطالع رسانی مرحله ای است که طی آن کاربران بالقوه نوآوری ازجریان تولید وایجاد نوآوری مطلع میشوند .برای اطالع رسانی الگوهای گوناگونی شناسایی
شده اند مانند؛ الگوی تزریقی یا یک مرحله ای ،الگوی دو مرحله ای و الگوی چند مرحله ای .درالگوی نخست پیامها از طریق رسانه های گروهی مستقیام
به توده مردم میرسند و بدون هیچ واسطه ای توسط آنها دریافت میشوند .درالگوی دوم عمل انتقال اطالعات با توجه به روابط اجتامعی بین اعضای جامعه
صورت میگیرد.براساس این الگو ابتدا افکارسازان تحت تاثیر پیام قرارمیگیرند زیرا این گروه ویژگیهای فردی واجتامعی خاصی دارند و به همین سبب ویژگیهای
اجتامعی و روابطی که با اعضای جامعه دارند اطالعات از طریق شبکه های اجتامعی آنان به دیگراعضای جامعه برسند .به کارگیری افکارسازان از جنبه های
مثبت الگوی دوم است .درالگوی سوم ،مرحله انتشارآن چنان مهم نیست .گروهی به دالیل اجتامعی پیام را درمرحله اول می گیرند و گروهی دیگر بصورت
غیرمستقیم ازمنابع دیگردریافت می دارند.

 .۴پذیرش ایجاد آمادگی در مدرسه و تقاضا:

بی تردید مدتی طول خواهد کشید تا مدرسه به عنوان نظام اجتامعی خود را برای پذیرش نوآوری آماده کند .تجربه موفق در یک مدرسه میتواند زمینه پذیرش را
درمدارس دیگرفراهم آورد .پذیرش یک نوآوری منی تواند رصفا مبتنی بر تصمیم فردی مدیرمدرسه باشد ،تجربه نشان داده است که تصمیم گیری فردی در مورد
ک نوآوری مفید به صورت مشارکتی انجام می گیرد یعنی
نوآوری ،درمعلامن مقاومتهای منفی و پنهان ایجاد میکند .دراین الگو تصمیم گیری برای بهره گرفنت ازی 
ارکان اصلی مدرسه (معلامن ،والدین ومدیریت مدرسه) در آن مشارکت دارند .این مشارکت عامل بسیارمثبتی دراسقرار نوآوری درمدرسه است .درواقع ،با اعالم
آمادگی آموزشگاه برای پذیرش واجرای نوآوری مرحله دیگرازمراحل اشاعه ی نوآوری آغاز میشود .نقطه عطف گسرتش نوآوری نیزهمین نوع تصمیم گیری است.

 .7بازخورد واصالح:

اشاعه به زمان نیاز دارد ,زیرا الزم است محصول با پیرشفت زمان ,تغییراتی را تحمل کند .به واقع ,نوآوری نباید به گونه ای طراحی شود که در برابردیدگاههای
جدید وتجربیات مجریان مقاوم باشد .یکی ازمولفه های انطباق اجتامعی این است که نوآوری به گونه ای تعریف و آماده شود که بتواند به نحو فعال و
تعاملی خود را با محیط منطبق سازد.
بر اساس دیدگاه صاحبنظران ,عامل زمان در فرآیند پذیرش نوآوری بسیار تعیین کننده است یعنی برای پذیرش و قبول نوآوری زمان الزم است .به این فاصله
زمانی عموما شکاف نوآوری می گویند.

چالشهای نوآوری:
امروزه توجه به نوآوری برای بقا درهر حوزه ای امری رضوری قلمداد میشود .این موضوع به دلیل ماهیت پویای نظامهای آموزشی به شکل عمیقرتی در حوزه
ی آموزش و برنامه ی درسی مطرح میباشد.
اندیشمندان زیادی تالش کرده اند تا مشخص سازند برای اینکه نوآوری بتواند خلق شود واثربخشی الزم را داشته باشد و مورد پذیرش استفاده کنندگان قرار
گیرد چه مؤلفه ها وعواملی باید مد نظرقرارگرفته و مدیریت شود .این تالشها را میتوان به چند دسته ی کلی تقسیم کرد:
دسته ی اول تحقیقاتی را شامل میشود که به عوامل مؤثربرخلق نوآوری به شکل کلی چه درحوزه ی آموزش وچه در حوزه ی برنامه ی درسی میپردازد.
دسته ی دوم تحقیقاتی است که به عوامل مؤثربه پذیرش وبه کارگیری نوآوری درحوزه ی آموزش میپردازد این نوآوریها میتواند حوزه های مختلف آموزش
مانند تکنولوژی ،روشهای تدریس و  ...را شامل شود.
دسته ی سوم تحقیقاتی است که برعوامل مؤثربرپذیرش واجرای نوآوری درحوزه ی برنامه ی درسی به شکل خاص میپردازد.
اگرچه این تحقیقات ازلحاظ تاریخی قدمت زیادی دارند ،اما پژوهشگران اندکی به شکل خاص براین حوزه مترکز داشته اند .بررسی پژوهشهای انجام شده دراین
حوزه نشان میدهد که میتوان مبانی نظری این حوزه را به دو دسته ی کلی تقسیم بندی کرد .دسته ی اول ،اندیشمندان دارای رویکرد پوزیتیویست هستند که
نگاهی خطی به مسیله نوآوریهای برنامه ی درسی دارند و دسته ی دوم اندیشمندان ساختارگرایی هستند که نگاهی پیچیده و چندبعدی به این موضوع دارند.
میتوان گروه سومی نیز معرفی کرد که رویکردی اجرایی تر به موضوع نوآوری در برنامه ی درسی دارند .پژوهشهای انجام شده با رویکرد پوزیتیویست در حوزه
ی نوآوری در برنامه ی درسی نشان میدهد که موفقیت یا شکست نوآوری در برنامه ی درسی عمدتاً از سه عامل بالقوه تأثیر میپذیرد:
 .1عوامل فرهنگی
 .2عوامل مربوط به معلم
. .3عوامل زمینهای
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عوامل فرهنگی:

?Miten oppilaat kokevat ryhmätyöskentelyn
Jotkut kokevat, että ryhmätyöskentely on heidän tapansa oppia. Ryhmätyötä tehdessä syntyy keskustelua ja vuorovaikutusta. Osa
oppilaista sanoo, että ryhmätyön tekeminen tukee heidän oppimistaan ja he oppivat paremmin. Osa oppilaista ei halua tehdä töitä
ryhmissä ja he haluavat työskennellä itsekseen. He kokevat, että he osavat ja saavat paremmin työskenneltyä eivätkä tarvitse muiden
tukea.
Joskus luokassa oppilailla on projekti, joka heidän pitää toteuttaa pienryhmissä. Loppuarvioinnissa arvioidaan myös
ryhmätyöskentelytaitoja. Jotkut kokevat välillä, että joku pääsee siinä sivussa siivellä. Tasapainoinen ja -arvoinen ryhmätyöskentelyn
punnitaan siinä, millä tavalla jokainen pystyy tuomaan oman panoksensa ryhmätyöhön. Tässä näkyy ehkä ryhmässä työskentelyn
haastellisuus jollakin tavalla.
Mielestäni ryhmätyö opettaa oppilaille komprossien tekemistä aika paljon. He joutuvat löytämään yhteisen punaisen langan sen
sijaan, että joku toteuttaa vaan omaa ajatustaan. Oppilaat oppivat samalla uusia tapoja työskennellä. Vuorovaikutus ja dialogisuus on
tärkeää, sillä oppilaiden pitää keskustella ja päättää yhdessä, millä tavalla annettua tehtävää tai projektia lähdetään tekemään ja mikä
olisi paras idea tai tapa toteuttaa.

عوامل زمینه ای:

?Miten opettajan läsnäolo näkyy ryhmätyöskentelyn aikana
Yleensä oppilaat valitsevat, missä he tekevät ryhmätyötä. He saavat käyttää hyväksi koulumme tiloja esimerkiksi kirjastoa, käytävää
tai luokkaa. Minulla on tapana kävellä edestakaisin ryhmästä toiseen. Varmistan, että jokainen ryhmä on päässyt alkuun sekä autan
tarvittaessa oppilaita löytämään ratkaisun ongelmiinsa esimerkiksi, jos ryhmässä on erimielisyyttä. Neuvotelen oppilaiden kanssa,
miten ongelma saataisiin ratkaistua.

عامل آخر که توسط برنامه ریزان برنامه ی درسی م ّد نظر قرار گرفته است .میزان ساعت تدریس برای یادگیری نوآوری برای دانش آموزان میباشد.

یکی ازعوامل مؤثربرنوآوری دربرنامه ی درسی عوامل فرهنگی است .اگر نوآوری با چارچوبهای فرهنگی جامعه خصوصاً فرهنگ معلامن تناسب نداشته باشد
احتامل پذیرش آن به شدت کاهش مییابد.

عوامل مربوط به معلم:

معلم یکی ازعنارصاصلی محیط آموزشی میباشد که درمحیطهای جدید یادگیری رصفاً به عنوان انتقال دهنده ی دانش واطالعات ایفای نقش منیکند؛ بلکه به
عنوان یک هدایت کننده یا راهنامی کلیدی درمحیط یادگیری میباشد .درنوآوریهای برنامه درسی معلامن به عنوان تسهیلگردرنوآوری عمل میکند .ازایرنودرسطح
مدیریت برنامه ی درسی به منظور حامیت ازمعلامن دراجرای برنامه ی درسی ،آموزشهایی را برای آنها درنظرمیگیرند .به اعتقاد بسیاری ازتئوری پردازان برنامه
ی درسی ،این آموزشها نباید به صورت آموزشهای یکباره تعریف شود بلکه باید برنامه ی توسعه ی مستمری برای معلامن درنظرگرفته شود .وندل معتقد است
وقتی تغییردربرنامه ی درسی نیازمند تغییرات فرهنگی عمده است به کارگیری نوآوری توسط معلامن با فرهنگ موجود امکانپذیرنخواهد بود ،بنابراین برنامه
های مقطعی کوتاه مدت مؤثر نیست .ازایرنو باید برنامه ی مستمر توسعه ای را برای آنها طراحی کرد.
اگرچه این حقیقت را میدانیم که نوآوری نیازمند منابع ورودی زیادی نیست ولی برای خلق و اجرای موفق نوآوری منابع تدریس و یادگیری مورد نیاز میباشد.
این منابع یادگیری و تدریس را متغیرهای زمینه ای در پذیرش نوآوری مینامند .یکی ازاین عوامل مربوط به محیط آموزش ،فضای کالس میباشد که نقش مهمی در
فرایند پذیرش واجرای نوآوری دارد .آماده سازی وتکثیرمنابع آموزشی میتواند تأثیرزیادی برفرایند نوآوری داشته باشد و باعث میشود نوآوری ازسطحی مفهومی
به سطح ملموس وعملیاتی حرکت کند.

براساس دیدگاه پردالین نوآوریهای برنامه ی درسی درعمل با چالشهای عمده ای مواجه هستند که برای توسعه ی نوآوری در برنامه ی درسی باید این چالشها را
از میان برداشت .عمده ی این چالشها را میتوان در  4دسته ی موانع ارزشی (سنتی اندیشیدن) ،موانع قدرت (احساس تغییر در روابط قدرت) ،موانع روانشناختی
(شخصیت و عادتها) ،موانع عملیاتی (زمان ،امکانات آموزشی مورد نیاز) دسته بندی کرد.
موانع ارزشی (سنتی اندیشیدن) دربعضی موارد اولین دلیل مقاومت دربرابرنوآوری در برنامه ی درسی ،عدم درک صحیح وعدم انطباق تغییربا نظام
ارزشی فرد است .دلیل دیگر مقاومت دربرابرنوآوری در برنامه ی درسی ارزیابیهای متفاوت از نوآوری است افرادی که در برابر نوآوری مقاومت میکنند ،اعتقاد
دارند که نوآوری نسبت به آنچه که رهربان نوآوری ادعا دارند هزینه های بیشرت و منافع کمرتی دارد.
موانع قدرت (احساس تغییردر روابط قدرت) افرادی که به دلیل منفعت طلبی در برابر نوآوریهای برنامه ی درسی مقاومت میکنند ،اعتقاد دارند که
با اجرای نوآوری چیزی را از دست خواهند داد .قدرت ،کنرتل بر منابع ،جایگاه یا ارزش سازمانی مثالهایی هستند ازآنچه که یک فرد میتواند دراین فرایند از
دست بدهد.
موانع روانشناختی (شخصیت وعادتها) برخی افراد به این دلیل نسبت به نوآوری های برنامه ی درسی مقاوم اند که از ناشناخته ها واهمه دارند آنها به
سختی میتوانند عدم اطمینان ذاتی که در تغییرات مهم وجود دارد را بپذیرند.
موانع عملیاتی(زمان ،امکانات آموزشی مورد نیاز) اگرچه این حقیقت را میدانیم که نوآوری برنامه ی درسی نیازمند منابع ورودی زیادی نیست ولی
برای اجرای موفق نوآوری منابع تدریس و یادگیری مورد نیاز میباشد .این منابع یادگیری و تدریس را متغیرهای زمینه ای درنوآوری مینامند .یکی ازاین عوامل
مربوط به محیط آموزش ،فضای کالس میباشد که نقش مهمی در میزان اصالح نوآوری درفرایند پذیرش واجرای نوآوری دارد.
منابع:
الگويي براي اشاعه نوآوري در نظام آموزش و پرورش ايران  -محمد حسني
نقش ارتباط فردي و جمعي در اشاعه ي نوآوريها در آموزش و پرورش  -شهناز هاشمي
شناسايي ديدگاه متخصصان برنامه دريس درباره ي چالشهاي اشاعه نوآوري در برنامه دريس آموزش عايل با استفاده روش كيو  -محبوبه خرسوي
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?Ryhmätyöskentelyn huonot puolet
Yksi ryhmätyön huonoista puolista on se, että jotkut eivät tykkää tehdä sitä. Jotkut oppilaat saavat ehkä tehokkaammin työskenneltyä
yksin kuin ryhmässä. Koen kuitenkin, että on hyvä oppia kuuntelemaan toisen mielipiteitä sekä samalla oppia eri tapoja työskennellä.
Kuten aikasemmin mainitisin, jossakin ryhmissä kaikki eivät anna samanlaista panosta työhön ja osa oppilaista kokee tämän epäreiluksi.
Ryhmätyössä jokaisen jäsenen tulisi panostaa tasapuolisesti työn tekemiseen.
Eräs huono puoli ryhmätyöskentelyssä voi olla se, että jotkut oppilaat eivät osaa keskittyä ryhmässä. Varsinkin, jos on liian iso ryhmä.
Joskus ryhmätyö ei etene, jos työtä ei ole jaettu tasapuolisesti tai ryhmä ei pysty yhtäaikasesti tekemään työtä. Jotkut ryhmät tekevät
kaiken yhdessä, jotkut taas jakavat ryhmän jäsenille omat osuudet. Olen huomannut, että välillä oppilas, joka on saanut oman osuutensa
tehtyä, saattaa häiritä muita tai ei pysty keskittymään.
?Ryhmätyön vaikutus oppilaille
Ryhmätyössä on tärkeä oppia toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. Tästä syystä minä pyrin sekoittamaan oppilaita niin, että he
työskentelevät eri henkilöiden kanssa. Koska siitä se elämä on. Joutuu tekemään eri ihmisten kanssa töitä. Joidenkin kanssa sujuu
hyvin ja joidenkin kanssa on vähän haastellisempaa, mutta tämä kehittää oppilaiden vuorovaikutustaitoja. He oppivat kohtaamaan
erilaisia ihmisiä ja samalla oppivat ymmärtämään toisen ajatusmaailmaa. Se varmasti laajentaa oppilaan ymmärrystä ja tapaa käsitellä
asioita. Oppilaat havaitsevat, että joku saattaa ajatella jostain aiheesta eri tavalla. Välillä oppilaat saavat itse valita ryhmät. Ryhmätyössä
oppilaiden pitää ottaa vastuu tavoitteen saavuttamisesta. Ryhmätyö on neuvottelemista, joustamista, sitoutumista sekä näkökulmien
jakamista. Se edistää yhteistyötaitojen hallintaa sekä kehittää vuorovaikutustaitoja.

گزارش فعالیت های مکتب موسسه در کابل
خدیجه حسنی

Kysyin myös Christianan luokasta oppilaiden mielipidettä ryhmätyöstä. Toki tästä ei voi päättää, että suurin osa oppilaista on tätä
mieltä, kun tässä on vain yhden luokan mielipide asiasta.
18 oppilas vastasi kyselyyn. Kysely oli vapaehtoinen ja toteutettiin nimettömänä.
11 oppilasta vastasi, että ryhmässä on helpompi tehdä tehtäviä ja oppia muilta oppilaita asioita.
7 oppilasta vastasi, että ryhmässä ei voi keskittyä tai tulee erimielisyyksiä oppilaiden väliin.
13 oppilasta kirjoittivat, että historiassa on mukavinta tehdä ryhmätyötä. Kun taas 5 oppilasta valitsi yhteiskuntaopin aineeksi, jossa
on mukavinta tehdä ryhmätyötä.

بیشــر از یــک و نیــم ســال از آغــاز بــکار آموزشــگاه موسســه نــوآوری در آمــوزش ب ـرای افغانســتان میگــذرد .مرکــزی کــه از نقطــه صفــر بــا کمــک
خیریــن آغــاز بــه فعالیــت کــرده بــود حــاال در ســطح مطلوبــی ق ـرار دارد.
امکانــات و تجهیـزات آن بیشــر شــده و رشــد قابــل مالحظــه ای در ســطح آموزشــی شــاگردان بوجــود آمــده اســت ،خالصــه ای از فعالیتهــا ،دســتاوردها
و پیرشفتهــای ایــن مرکــز آموزشــی را میتــوان بصــورت زیــر خالصــه کــرد ;
 .۱یکصــد و ده شــاگرد یتیــم ،بــی بضاعــت ،کــودکان کار و شــاگردان بــا اســتعداد در ایــن مرکــز در حــال تحصیــل میباشــند کــه از ایــن بیــن تعــداد
شــاگردان دخــر شــصت عــدد و شــاگردان پــر بــه تعــداد پنجــاه نفــر میباشــند.
 .۲شــاگردان آموزشــگاه در رده هــای ســنی هفــت تــا پانــزده ســال هســتند کــه در مکتــب دولتــی در صنــف هــای یــک تــا هشــتم مشــغول تحصیــل
میباشــند.
.۳پنجاه نفر از والدین شاگردان هم در صنف سواد حیاتی (سوادآموزی) در دو تایم مشغول تحصیل می باشند.
.۴بیست تن از کودکان کار تحت پروژه صحت قرار گرفته اند و سی تن از کودکان کار و کودکان یتیم تحت پروژه تغذیه قرار کرفته اند.
.۵تعــداد ده تــن از اطفــال کار کــه قبــا در مکتــب نبــوده انــد بــا کمــک خیریــن و پیگیــری آموزشــگاه شــامل مکتــب دولتــی شــده انــد و در حــال از
وضعیــت خــود راضــی هســتند.
 .۶بــه هــدف درک بهــر مفاهیــم ســاینس و پــرورش گیاهــان گلخانــه ای کوچــک در محیــط آموزشــگاه ایجــاد شــده اســت و شــاگردان بصــورت عملــی
در آن کار میکننــد.
 .۷بــه هــدف ایجــاد نشــاط ،شــادی و تندرســتی تعــداد هشــتاد تــن از اطفــال آموزشــگاه شــامل برنامــه ورزش شــده انــد و بصــورت هفتــه وار در
جمنازیــم ورزش میکننــد و امکانــات اولیــه چــون لبــاس ورزشــی ب ـرای پنجــاه و دو تــن و کفــش ورزشــی ب ـرای ســی تــن از کــودکان و دیگــر لــوازم
ورزشــی و بازیهــای فکــری تــدارک دیــده شــده اســت .دو تیــم منتخــب فوتبــال (دخـران و پـران) تشــکیل شــده انــد و تحــت عنــوان نــام آموزشــگاه
نــوآوری در حــال متریــن بـرای رشکــت در مســابقات هســتند.
 .۸دو تــن از شــاگردان بــا اســتعداد آموزشــگاه در مســابقات جهانــیکانگــورو در افغانســتان بــا حامیــت آموزشــگاه رشکــت کــرده انــد و افتخــار آفریــن
شــده انــد.
 .۹دو تن از شاگردان درمسابقات تیراندازی رشکتکرده اند و مدال گرفته اند.
 .۱۰بــه هــدف رشــد اســتعداد هــای نهفتــه کــودکان مدیریــت برنامــه هــای ورزشــی ،جشــنها و مراســم هــا ،اجـرای برنامــه ی آموزشــگاه تحــت نظــارت
مدیریــت آموزشــگاه بــر عهــده شــاگردان گذاشــته شــدهکه حــس مســئولیت پذیــری کــودکان را افزایــش داده و تغییـرات اساســی در روحیــه و رفتــار
آنهــا پدیــده آمــده اســت.
 .۱۱برگـزاری موفقانــه ورکشــاپ آموزشــی بـرای بیســت و یــک تــن از اســاتید مــدارس خصوصــی و دولتــی بــا موضــوع پایــه هــای نــوآوری در آمــوزش
بــه هــدف پیشــرد فعالیــت هــای آموزشــی بــا توجــه بــه غیرانتفاعــی بــودن آموزشــگاه چندیــد اســتاد رضــاکار جــذب گردیــده انــد کــه بــا معیارهــای
نــوآوری در آمــوزش در حــال تدریــس میباشــند.
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گ
گ�ی و تمایم فعالیت های صنف مربوط خود
در صنف
یادگ�ی معکوس ،مسئولیت هماهن� ،تحقیق در مورد اطالعات ،مدیریت کارها ،تصمیم ی
ی
ن
.
شاگردان یم باشد و اساتید این صنف رصفا منحیث یک مشاور و راهنما عمل یم کنند هدف این کار تقویت روحیه همکاری یب� خود شاگردان و
ت
ین
همچن� تقویت مهارت های مدیری� و اجر یا� آنهاست.
ن
تن
ستود�
آموخ� به وجود آمده است و تالش آنان در این عرصه
یادگ�ی و
تغی�ات مثبت زیادی در طریقه نگرش شاگردان به
در طول این یک سال
ی
ی
گ
یادگ�ی معکوس در فعالیت های ش
ت
فرهن� و ت
مدیری� شاهد بود.
ح�
ورز�،
یم باشد .ثمره ی این امر را یم توان در مشارکت فعاالنه شاگردان صنف
ی
گ
هماهن� های مربوط به برگزاری مسابقات ش
برای مثال ،شاگردان این گروه در برگزاری رویدادهای ش
ورز� و ت
ح� آموزش سایر
ورز� ،تشکیل تیم ها،
گ
ز
ت
ین
شاگردان سهم به سز یا� داشته اند.
آم�ی دیوارهای مکتب
همچن� شاگردان در فعالیت های فرهن� از قبیل رسودهای گرویه ،تمثیل و ح� رنگ ی
هم مسئولیت پذیری داشته اند.
ن
تن
کمپا� ها ،کارخانه ها ،ادارات ،مزارع ،دانشگاهها و سایر
ساخ� زمینه بازدید شاگردان از
از دیگر اهداف گروه آموزش معکوس در سال آینده ،فراهم
ش
ن
آشنا� عی� تر شاگردان با چرخه تولیدی کشور و تعمیق دانش آنها در این زمینه یم باشد.
آموز� یم باشد .این بخش به منظور
مکانهای تولیدی –
ی
ق
تحقی� شاگردان که در سال گذشته آغاز شده است ،برنامه بازدید آنها از مکان های مربوطه یم تواند به آنها در ملموس تر
لذا در ادامه پروژه های
ن
شدن دانش شان کمک کند .شاگردان از مشاهدات وگفتگوهای خود در ی ن
ح� بازدید یم توانند درگزارش پایا� پروژه ی خود استفاده کنند و نتایج یافته
ف
همصن� هایشان ش�یک کنند.
هایشان را در سمینار با
یادگ�ی دیجیتال است .به ی ن
هم� منظور امکانات الزم در مکتب
یادگ�ی معکوس به آن تاکید ویژه شد،
از ابعاد دیگری که در سال گذشته درگروه
ی
ی
ت
یادگ�ی معکوس با گروه مدیریت طرح در فنالند است .در ی ن
هم�
فراهم شد .از برنامه این گروه در سال آ� برقراری ارتباط دیجیتایل شاگردان صنف
ی
راستا ،به منظور تقویت مهارت های کمپیوتری شاگردان به صورت عمیل ،آنها یم توانند نتایج تحقیقات و پروژه های خود را از طریق ایمیل به اعضای
ف
مختل� را در مورد تحقیقاتشان جمع آوری کنند و
گروه مدیریت فلیپ لرنینگ در فنالند بفرستند و از این طریق هم یم توانند نظرات و دیدگاههای
هم مهارت استفاده از امکانات دیجیتایل خود را تقویت یم کنند.
ن
ین
شاگردا� که در راستای به ثمر رسیدن این فعالیت ها همیاری داشته اند صمیمانه
همچن�
مدیریت گروه فلیپ لرنیگ از تمایم اساتید ،همکاران و
سپاسگذاری یم کند.

 .۱۲کتابخانه آموزشگاه فعال و در حال جمع آوریکتاب از منابع مختلف است ،مسئولیت اداره کتابخانه بر عهده تعدادی از شاگردان است.
 .۱۳ایجاد صنفکاردستی و صنایع دستی که شاگردان با اشرتاک در این صنف میتوانند مهارتهای حرفوی خویش را باال بربند.
 .۱۴ابجاد صنف منایش فیلم و سینام برای شاگردان که در این صنف فیلم های آموزشی و فیلم های که حاوی پیام مثبت برای کودکان است به
منایش گذاشته میشود.
 .۱۵به تعداد بیست شاگرد در صنف یادگیری معکوس آموزش می بینند که رشد چشمگیری را در درسهای خود داشته اند و بخوبی میتوانند کارهای
پروژه ای و سمینارهای علمی خود را ارائه بدهند.
 .۱۶برای متامی شاگردان بطور ماهوار قرطاسیه توزیع میگردد و همچنان از طرف نهادهای جامعه مدنی نیز طی چندید دوره لباس گرم و قرطاسیه
توزیع شده است.
.۱۷معاینات صحی کودک توسط داکرت بصورت رضاکارانه صورت گرفته است.
 .۱۸در حال حارض آموزشگاه داری میز ،چوکی و سهولت برق سولری و تجهیزات صنف کمپیرت میباشد.
از طرف متامی شاگردانی که در این مجموعه آموزشی حضور دارند و آموزش می بینند تشکری ویژه می مناییم از کسانیکه که این مجموعه را هدایت،
مدیریت ،رهربی و کمک می کنند ،چه کسانیکه در کابل هستند و چه کسانیکه در خارج از کشور می باشند .بی شک بدوه همکاری انسانهای خیر
پیش برد امورات آموزشگاه غیر ممکن بود.

نظام آموزشی در موسسه
داکرت صمد علی مرادی

در شــاره قبلــی مجلــه مطلبــی بــا عنــوان مکتــب تکمیلــی را خدمــت شــا خواننــدگان محــرم ارائــه منــودم .در آن مقالــه اجـزا محیــط یادگیــری در
مکتــب موسســه توضیــح داده شــد .گفتــه شــد کــه چگونــه بــر اســاس عدالــت در آمــوزش ایــده مکتــب تکمیلــی پدیــد آمــد و چگونــه بــر اســاس علــم
یادگیــری ایــن محیــط یادگیــری ســاخته شــده اســت .امــا مکتــب موسســه فقــط یــک بخــش از سیســتم آموزشــی موسســه اســت کــه در ارتبــاط نزدیــک
بــا بخــش هــای دیگــر مــی باشــد .بــا پیرشفــت فعالیــت هــای موسســه در راســتای دو هــدف نــوآوری در آمــوزش و مبــارزه بــا بــی ســوادی ،دیگــر
بخــش هــای موسســه هــم کاملــر و فعــال شــده انــد .یکــی از بخــش هــای مهــم موسســه "مرحلــه دوم برنامــه حامیتــی موسســه از اطفــال محــروم"
مــی باشــد کــه بــه کمــک اســپانرس و راهنــا قابــل اجـرا مــی شــود .بعــد از برنامــه ریــزی و آمادگــی چنــد ماهــه ،ایــن برنامــه از  1مــاه پیــش بــه اجـرا
گذاشــته شــده اســت .ایــن بخــش از فعالیــت هــای موسســه نظــام آموزشــی موسســه را از کامــل مــی کنــد ،طوریکــه در قواعــد موجــود نحــوه پذیــرش،
چگونگــی آمــوزش ،مــدت حامیــت ،اهــداف حامیــت و مســئولیت هــای هــر بخــش مشــخص مــی شــود .بـرای اینکــه نشــان داده شــود هــر کــدام از
بخــش هــا چگونــه بــا هــم در تعامــل هســتند تــا اهــداف موسســه را بــرآورده مناینــد ،توضیحاتــی را در ایــن نوشــته خدمــت شــا ارائــه مــی منایــم .بــر
مبنــای اساســنامه دو هــدف نــوآوری در آمــوزش و مبــارزه بــا بــی ســوادی در موسســه دنبــال مــی شــوند .هــدف نــوآوری در آمــوزش از طریــق آمــوزش
معلمیــن مکتــب هــا تحقــق پیــدا مــی کنــد کــه در ایــن نوشــته دربــاره آن ســخن منــی گوییــم.
هـ�دف مبـ�ارزه بـ�ا بـ�ی سـ�وادی بـ�ه معنـ�ای آمـ�وزش و تربیـ�ت اطفـ�ال محـ�روم بـ�ه بهرتیـ�ن شـ�یوه ممکـ�ن از نظـ�ر علـ�م یادگیـ�ری ،علـ�وم شـ�ناخت ی �cogni
 ، tive scienceعلــم روانشناســی ،علــوم اعصــاب  neuroscienceو بــا بهــره گیــری از تکنولــوژی آموزشــی مــی باشــد .در ایــن نوشــته بخــش هــای
مختلــف موسســه کــه چهارچــوب و پایــه هــای الزم ب ـرای بــرآورده شــدن ایــن هــدف را فراهــم مــی کننــد توضیــح داده مــی شــوند .دربــاره هــدف
نــوآوری در آمــوزش و آمــوزش معلمیــن در شــاره بعــدی مقالــه ای نــر خواهــد شــد.
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گزارش فعالیت های یکساله صنف آموزش معکوس

پذیرش طفل
موسســه بـرای تنظیــم فعالیــت هــای غیــر انتفاعــی خــود از یــک دیــد جامعــه نگــر بهــره مــی گیــرد .بــه ایــن معنــی کــه منفعــت بلنــد مــدت جامعــه
معیــار تعییــن اسـراتژی آموزشــی مــی باشــد .بــر ایــن اســاس عدالــت در آمــوزش یــک اصــل پذیرفتــه شــده مــی باشــد ،چـرا کــه در طوالنــی مــدت
تفــاوت ســطح طبقاتــی در جامعــه را کاهــش مــی دهــد و بــه امنیــت اجتامعــی کمــک مــی کنــد .عدالــت در آمــوزش بــه معنــای برخــورداری همــگان،
چــه فقیــر و چــه غنــی از امکانــات آموزشــی برابــر مــی باشــد .مکتــب هــای خصوصــی بــا متــام ویژگــی هــای مثبتــی کــه دارنــد ،امــا از دیــدگاه جامعــه
نگــر در جهــت خــاف عدالــت در آمــوزش حرکــت مــی کننــد .بــه همیــن دلیــل موسســه نــوآوری در آمــوزش و موسســات غیــر انتفاعــی مشــابه ،بایــد
بــا حامیــت از آمــوزش قــر محــروم بــه کــم کــردن ایــن تفــاوت هــا کمــک کننــد .لــذا هیئــت مدیــره موسســه رشایــط پذیــرش یــک طفــل را اینگونــه
تعریــف منــوده اســت:

علی آخوندزاده

ش
مسئول� موسسه برقرار بود .در ی ن
ین
آموز� از روزهای اول تاسیس در ی ن
هم� راستا در خزان سال  2018استفاده
ب�
گ�ی از شیوه های نوین
گفتمان بهره ی
یادگ�ی معکوس ( )flipped learningدر ییک از صنف های مکتب در دستورکار قرارگرفت.
از روش
ی
گ
در شیوه ی ت
ین
گ�ند و سپس با کمک کارخان� دروس یادگرفته
سن� رایج ،شاگردان ابتدا درس جدید را در مکتب تحت آموزش مستقیم
معلم� فرا یم ی
شده را در خانه ت
یادگ�ی معکوس ،شاگردان ابتدا پیش از آمدن به مکتب ،در خانه مضمون مورد نظر را مطالعه
بیش� تمرین یم کنند .اما در صنف های
ی
یم کنند تا ت
آشنا� اولیه با موضوع داشته باشند .با کمک این روش شاگردان در صنف به کمک اساتید در مورد موضوعات
وق� به مکتب یم آیند یک
ی
از پیش مطالعه شده بحث وگفتگو یم کنند.
گ
یادگ�ی معکوس ( )flipped learningدارای چهار مرحله اسایس یم باشد .ی ن
اول� مرحله در این روش مرحله "آماد� و طرح سوال" است .که
شیوه
ی
گ�ند .در ی ن
دوم�
در این مرحله شاگردان پیش از آمدن به صنف موضوع مورد نظر را مطالعه یم کنند و در مورد آن سوال و نظرات شان را یادداشت یم ی
مرحله شاگردان در صنف روی موضوعات از پیش مطالعه شده به صورت گرویه به بحث و تبادل نظر یم پردازند .بیان موضوعات مطالعه شده
همچن� شنیدن نظرات و آرای سایرین زمینه درک و فهم ت
ین
ین
مضام� را فراهم یم آورد .در مرحله سوم،
به�
توسط خود شاگردان و به زبان خودشان و
مطالب مراحل قبل به کمک تمرین وکارهای عمیل تثبیت یم شوند .در این مرحله از شاگردان خواسته یم شود تا دانش اموخته شده را به صورت عمیل
گ�ند.
یا� ،دانش آموخته شده ی شاگردان بر اساس نتایج کارگرویه شان مورد سنجش قرار یم ی
استفاده کنند .نهایتا در مرحله ارز ب
تا به امروزکه حدود یکسال از تشکیل صنف یادگ�ی معکوس ( )flipped learningیم گذرد ،این صنف تعداد  22شاگرد داردکه  12نفرشان ت
دخ� و
ی
اول� دوره ی صنف های آموزش معکوس این گروه از ی ن
 10نفرشان پرس یم باشند .بدلیل سهولت در اجرای ی ن
ب� شاگردان پنج تا هشت انتخاب شده اند.
مختل� تحقیق داشته اند که ث
ف
اک�ا فعالیت ها به صورت گرویه انجام پذیرفته است .از جمله
در یط این مدت ،شاگردان این صنف روی موضوعات
ت
موضوعا� که شاگردان در موردشان تحقیق کرده اند و سمینار ارائه داده اند یم توان به موارد ذیل اشاره کرد،

"  -1سن حداکرث  14سال و سن حداقل  7سال
 -2محرومیت اقتصادی و اجتامعی که از طریق معیارهای ذیل به ثبوت می رسد:
 oطفل رنجور یا دچار سوء تغذیه به دلیل فقر اقتصادی
 oبدون پدر یا رسپرست
 oطفل کار به دلیل مشکل اقتصادی
 oمعلولیت پدر و عدم وجود رسپرست مناسب
o oرشایــط بــاال بـرای ثبــوت محرومیــت یــک طفــل واضــح مــی باشــند .لــذا حــق اولویــت بــا اطفــال دارای رشایــط
واضــح و مشــخص محرومیــت مــی باشــد .در درجــه دوم رشایــط متغیــری مثــل درآمــد پاییــن رسپرســت قابــل
بررســی مــی باشــد .مثــا رسپرســت کارگــر بــا درآمــد کمــر از  3000تــا  5000افغانــی بســته بــه تعــداد اعضــا
فامیــل از  5نفــر تــا  10نفــر

گ
 .1محیط زیست و انواع آلود� های آن
تاث� آن بر ی ن
زم�
 .2گاز های گلخانه ای و ی
 .3نور
 .4حرارت
 .5ماده و حاالت آن
 .6کثافت و حجم
 .7عنارصکمیاوی و جدول دور نا� عنارص
 .8سنگ ها ،فسیل ها و معادن
 .9حجره و انواع آن
 .10نباتات
 .11پروژه تهیه گلخانه در مکتب
گ
آشنا� شاگردان با اهمیت نقش گیاهان در بهبود کیفیت زند� شهری ،پروژه ایجاد گلخانه در مکتب اجرا شد .ضمن این پروژه
برای نمونه به منظور
ی
شاگردان با نحوه ی کاشت و نگه داری گیاهان به صورت عمیل آشناییت گرفتند .و هرکدام با استفاده از امکانات اولیه باکاشت گیایه در ایجاد گلخانه
در مکتب سهیم شدند.

توجــه :محرومیــت یــک رشط الزم بـرای متــام اطفــال پذیرفتــه شــده مــی باشــد و حــق اولویــت بــا اطفــال محــروم تــر از نظــر اقتصــادی و حامیــت
اجتامعــی مــی باشــد .اگــر فــردی بعــد از پذیــرش مشــخص شــد کــه دارای معیارهــای الزم منــی باشــد ،از حامیــت موسســه خــارج خواهــد شــد1 ".

آموزش در مکتب موسسه; مرحله اول برنامه حامیتی موسسه
مکتــب موسســه در واقــع یــک آموزشــگاه غیــر انتفاعــی اســت کــه برنامــه هــای آموزشــی آن بــر مبنــای علــوم ذکــر شــده در بــاال تنظیــم مــی شــود
و از برنامــه تعلیــم و تربیــت وزارت معــارف افغانســتان تبعیــت منــی کنــد .بــه عبارتــی ایــن یــک مکتــب غیــر متعــارف مــی باشــد کــه بــر رفــع
نیازهــای طفــل ،یادگیــری عمیــق و بــروز خالقیــت متمرکــز اســت .در هنــگام پذیــرش پرونــده ای بـرای طفــل تنظیــم مــی شــود کــه اطالعــات مربــوط
بــه خصوصیــات طفــل ،مشــکالت صحــی ،رشایــط فامیلــی و نیازهــای طفــل در آن گنجانــده مــی شــود .بــر اســاس رشایــط و نیازهــای طفــل ،او وارد
یکــی از برنامــه هــای آموزشــی موسســه مــی شــود .دربــاره گــروه بنــدی و برنامــه هــای آموزشــی مکتــب در مقالــه ای در نرشیــه قبلــی موسســه بــا
عنــوان "مکتــب تکمیلــی" توضیــح داده شــد کــه مــی توانیــد مطالعــه مناییــد .طفــل در طــی یــک الــی دو ســال از ایــن برنامــه آموزشــی اســتفاده مــی
کنــد تــا زمانــی کــه وارد مرحلــه دوم برنامــه حامیتــی موسســه شــود .در مرحلــه اول برنامــه حامیتــی مســئولیت مالــی بـرای رفــع نیازهــای آموزشــی
و صحــی بــه عهــده موسســه مــی باشــد .همچنیــن در ایــن مرحلــه مســئولیت حامیــت اجتامعــی بـرای بهبــود ســامت روانــی وجســمی بــه عهــده
موسســه مــی باشــد .پــس از یــک ســال آمــوزش ،بـرای طفــل اســپانرس و راهنــا جســتجو مــی شــود .پــس از پیــدا شــدن اســپانرس و راهنــا طفــل وارد
مرحلــه دوم برنامــه حامیتــی موسســه مــی شــود.
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اسپانرس و راهنام; مرحله دوم برنامه حامیتی موسسه
در مرحلــه دوم مســئولیت مالــی بـرای رفــع نیازهــای آموزشــی و صحــی بــه عهــده اســپانرس مــی باشــد .در ایــن مرحلــه مســئولیت حامیــت اجتامعــی بـرای بهبــود
ســامت روانــی و جســمی بــه عهــده راهنــا مــی باشــد .نقــش موسســه مدیریــت ،هامهنگــی و نظــارت بــر اجـرای صحیــح مســئولیت هــا در قبــال طفــل بــر اســاس
قواعــد موسســه مــی باشــد .بــر اســاس ایــن قواعــد در صــورت نیــاز راهنــا یــا اســپانرس طفــل عــوض خواهنــد شــد .تعییــن مــکان آموزشــی طفــل در ایــن مرحلــه بــه
عهــده اســپانرس مــی باشــد .طفــل مــی توانــد در مکتــب خصوصــی ،دولتــی یــا مکتــب موسســه ادامــه تحصیــل دهــد .همچنیــن آمــوزش همزمــان در مکتــب دولتــی
و مکتــب موسســه ممکــن مــی باشــد و بســیاری از اطفــال مکتــب از ایــن نــوع آمــوزش بهــره منــد مــی شــوند ،لــذا بــه آموزشــگاه موسســه مکتــب تکمیلــی هــم
اطــاق مــی شــود .بــر طبــق قواعــد مالــی فعلــی اســپانرس حداقــل  10یــورو در مــاه بـرای حداقــل یــک ســال را تعهــد مــی کنــد کــه اگــر طفــل در مکتــب آموزشــگاه
تحصیــل خــود را ادامــه دهــد 5 ،یــورو بـرای خــرج تحصیــل در مکتــب 3 ،یــورو بـرای مخــارج رضوری طفــل و  2یــورو بـرای مخــارج راهنــا هزینــه مــی شــود .بعــد
از حداکــر  12ســال طفــل از مرحلــه دوم برنامــه حامیتــی موسســه فــارغ مــی شــود .در قواعــد مســئولیت اســپانرس ،راهنــا و خانــواده بــه وضــوح رشح داده شــده
اســت .راهنــا هــر مــاه یــک گـزارش کوتــاه بــه اســپانرس مــی فرســتد .هــر ســه مــاه ایــن گـزارش مفصــل تــر نوشــته مــی شــود کــه شــامل گـزارش مالــی بــوده و بــه
موسســه هــم فرســتاده مــی شــود .همچنیــن هــر ســه مــاه موسســه رشایــط ارتبــاط دیجیتــال بیــن طفــل و اســپانرس را بــا حضــور راهنــا و رسپرســت طفــل فراهــم
مــی کنــد .مبلــغ توســط راهنــا بـرای طفــل خــرج مــی شــود و راهنــا بـرای اســپانرس و موسســه حســابدهی مــی کنــد .بــه طــور طبیعــی مســئولیت رشــد ،امنیــت،
رسپرس��تی و نگه��داری از طف��ل ب��ه عه��ده خان��واده او م��ی باش��د .ل��ذا نق��ش موسس��ه ،اس��پانرس و راهن�ما فق��ط حامیت��ی و در ح��د امکان��ات موج��ود م��ی باش��د.
موسســه بــا ســایر موسســات خیریــه در ارتبــاط مــی باشــد و از آنهــا بـرای تامیــن ســایر نیازهــای طفــل کمــک مــی گیــرد .مثــا اگــر طفــل نیــاز بــه عمــل جراحــی
داشــته باشــد یــا کــه نیــاز بــه حامیــت اجتامعــی عمــده داشــته باشــد ،از موسســات مربوطــه طلــب کمــک مــی شــود.

در صنف جريی بروکلی ،استاد رياضيات وقتی شاگردی برای جواب سوالی دست بلند ميکند و جواب او غلط می باشد ،اين استاد زيرک هيچگاه مستقيم به
شاگرد مني گويد که جواب شام غلط است .در عوض ميگويد که "جالبه ،اين جواب را چطور بدست آورديد؟" به اين طريق آقای بروکلی ميخواهد شاگرد را يک
شانس ديگر برای محاسبهء دوباره بدهد و در ضمن جواب و محاسبهء غلط را به آواز بلند به گوش شاگردان ديگر هم برساند .از نظر بنده اين شيوۂ اصالح
عالی است زيرا شيوه های ،جزای فيزيکی يا خجالت کردن و هم فوري جواب درست ارائه کردن باعث می شوند تا شاگرد يا طفل اعتامد به نفس يا اطمينان،
اينکه خود قادر به کسب جواب صحيح می باشد ،را ازدست بدهد.

آموزش جامعه نگر

دليل اينکه چرا دانش آموزان اشتباهات را مفيد به يادگريی فکر منی کنند اين است که آنها در مورد اشتباهات بجای منطقي عاطفی فکر می کنند .در اين
صورت زمانی که جواب انها غلط باشد يا که اشتباهي از انها رخ ميدهد احساس رشمندگی می کنند ،و ما بطور طبيعی از وقوع چنني احساس خودداری می
مناييم( .از نظر بنده) تغيري ديدگاه اطفال خود و دانش آموزان در مورد اشتباهات بزرگرتين هديةء زندگی است که شام به عنوان والدين و يا يک معلم می
توانيد به خود و به آنها اهداء مناييد.

آیــا مــی دانیــد کــه تقریبــا متــام مشــکالت جامعــه ریشــه در آمــوزش و پــرورش نادرســت و غیــر علمــی دارنــد؟ بــه عبارتــی دیگــر آیــا مــی دانیــد کــه آمــوزش در
افغانســتان جامعــه نگــر نیســت و بــر روی رفــع نیازهــا و مشــکالت جامعــه مترکــز نــدارد؟
معــارف افغانســتان بــر کاهــش بــی ســوادی مترکــز کــرده اســت .در صورتــی کــه بــا ســواد شــدن لزومــا بــا آگاه شــدن هم ـراه منــی باشــد .ب ـرای رفــع مشــکالت
اجتامعــی نیــاز بــه آگاهــی فــردی و جمعــی مــی باشــد .بــر همیــن مبنــا توجــه بــه ســه نکتــه حیاتــی مــی باشــد:

منابع:
Out of Our Minds: Learning to be Creative; Ken Robinson
/https://www.education.com/magazine/article/five-subjects-failure-underrated
https://www.parentingscience.com/correcting-behavior.html
https://www.edutopia.org/blog/teaching-students-to-embrace-mistakes-hunter-maats-katie-obrien

 .۱اوال شــیوه آمــوزش نقــش اساســی در یادگیــری عمیــق و افزایــش آگاهــی دارد .مــا از شــیوه هــای آموزشــی کــه باعــث یادگیــری عمیــق و افزایــش آگاهــی مــی
شــوند بــه عنــوان «نــوآوری در آمــوزش» یــاد مــی کنیــم.
 .۲دوم اینکــه محتــوای آموزشــی بایــد بــر اســاس نیازهــای فــرد و جامعــه تنظیــم شــوند .ایــن محتــوای آموزشــی بــه اشــکال مختلــف و بــا حجــم هــای متناســب بــا
نیــاز ،بــه کمــک تکنولــوژی آموزشــی بـرای شــاگردان بایــد ارائــه شــوند .طوریکــه شــاگردان حــق داشــته باشــند بـرای یادگیــری یــک محتــوا شــیوه مناســب خــود را
انتخــاب کننــد .مثــا یــک کلیــپ ویدئویــی نــگاه کننــد یــا کــه کتــاب بخواننــد.
 .۳ســوم اینکــه سیاســت هــای کلــی آموزشــی بــر اســاس مفاهیمــی همچــون منافــع بلنــد مــدت ،ثبــات و امنیــت اجتامعــی ،همزیســتی صلــح آمیــز ،حفــظ محیــط
زیســت ،خوشــبختی فــردی و اجتامعــی ،اخــاق و مســئولیت اجتامعــی پــی ریــزی شــوند.
در معــارف افغانســتان محتــوای آموزشــی ،شــیوه هــای آموزشــی و سیاســت هــای آموزشــی جامعــه نگــر منــی باشــند .لــذا معــارف افغانســتان تــوان رفــع مشــکالت
افغانســتان را بــه طــور ریشــه ای نــدارد .موسســه نــوآوری در آمــوزش و موسســات غیــر انتفاعــی مشــابه بــا دیــد جامعــه نگــر بــه آمــوزش مــی تواننــد تــا حــد امــکان
بخشــی از کمبودهــای ذکــر شــده را مرتفــع مناینــد و مســیر آمــوزش را از ســواد آمــوزی بــه ســمت آگاهــی بخشــی پیرشفــت دهنــد .متــام قواعــد و اجـزا موسســه
بــر مبنــای همیــن اندیشــه طراحــی شــده انــد و رشــد مــی کننــد.
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مزایای اشتباهات در خالقیت يا ابتکار دانش آموزان

طراحی محیط یادگیری
بـرای طراحــی محیــط یادگیــری در مکتــب از علــوم مختلــف مربــوط بــه آمــوزش بهــره گرفتــه مــی شــود .در ایــن زمینــه کتابــی بــا عنــوان «نــوآوری
در آمــوزش» بــه زودی نــر مــی شــود کــه بخشــی از نوشــته خــود را در زمینــه طراحــی محیــط یادگیــری از ایــن کتــاب نقــل مــی کنــم .تئــوری
هــای یادگیــری و تئــوری هــای انگیــزه بــه اج ـزاء مهمــی در طراحــی محیــط یادگیــری اشــاره مــی کننــد کــه ســه جــزء معــروف عبارتنــد از حــس
خودمختاــری ،حــس تعلـ�ق و حـ�س صالحی��ت .ایــن س��ه ج��زء تاثی��رات مهمـ�ی بــر افزایــش انگیـ�زه شـ�اگردان دارنـ�د .بـرای ایجــاد ایــن اجـزاء بــه عنــوان
مثــال بایــد بــه آزادی در انتخــاب ،محیــط همــکاری و کار گروهــی توجــه کــرد .مثــا آزادی در انتخــاب بــه تقویــت حــس خودمختــاری کمــک مــی کنــد
و ایــن حــس بــه افزایــش انگیــزه درونــی کمــک مــی کنــد .در کتــاب مذکــور دربــاره ایــن موضوعــات بــه طــور مفصــل بحــث شــده اســت .بـرای اینکــه
موضــوع تــا حــدودی بـرای شــا خواننــده محــرم روشــن شــود بــه چنــد ســئوال کــه ممکــن اســت بـرای شــا پیــدا شــده باشــد ،جــواب مــی دهــم:

شعيب هاشمی

ميگويند " اشتباهات باعث توسعهء يادگريی شده اند"
مرسنی کندال ،يکی از استادان ساينس ،ميگويد :من اشتباهات را با شوق و ذوق ميپذيرم ،اشتباهات شگفت انگيز و برای روند يادگريی بسيار مفيد استند .در
حقيقت بسياری از چيز های اززنده ،حيايت و شگفت انگيز از طريق به اصطالح همني اشتباهات کشف شده اند .بطور مثال ادويه پنسلني و اکرسی از محصوالت
آزمايشاتی استند که اشتباه بوده اند .از اين مثال چنني ميتوان نتيجه گرفت که اشتباهات ميتوانند باعث ابتکارات ما شوند و در ضمن به برشيت هم مفيد
متام شوند .پس يک مدرس نبايد در مقايل اشتباهات شاگردان عکس العلمی را انجام دهد که شاگردان از واقع شدن اشتباه اضطراب و هراس داشته باشند.
همچنان ،اگر ما به رفتار و گفتار والدين کمي بينديشيم ،زمانيکه اطفال کوچک شان اشتباه ميکنند آنها را تحسین می کنند .و همني تحسني ،در مقابل عدم
موفقيت ،باعث می شود تا طفل ،خسته گی ناپذير ،به کوشش خود ادامه بدهد .وقتی ما برای اولني بار کوشش قدم زدن را مي کنيم و به زمني ميخوريم ،اظهار
خوشی والدين ما و آفرين گفنت شان ما را قوت می بخشد و جرأت ميدهد تا برخيزيم و دوباره کوشش بکنيم .وقتی اطفال لباس خود را خود (ولو اينکه رسچپه)
برتن ميکنند ،والدين لبخند ميزنند و بی نيازی (از ديگران ) شانرا می ستايند .تا اين سن دنيا به ما مياموزاند که اشتباه ،ناتوانی ،ناکامی و شکست چيز های
بدی نيستند و بخشی از سفر بسوی موفقيت استند.
ولی ،وقتی ما به مکتب مريويم به زودی درميابيم يا برای ما اين احساس داده می شود که ديگر اشتباهات ناپسند و غري قابل قبول استند ،قبالً که در مقابل
اشتباهات برای ما پاداش (لبخند ،آفرينی )...داده می شد حال در مقابل مجازات می شويم .جواب ها فقط درست يا غلط و سياه يا سفيد استند .نويسندۂ اين
منت ،خوب بياد دارد وقتی معلمی سوالی را برای متام شاگردان صنف مطرح ميکرد ،اگر ذرۂ هم در جواب خود شک ميداشت دست بلند منيکرد .و اگر مجبور
به جواب دادن می شد رضبان قلب اش بسيار افزايش می يافت .ذکر و ياداوری مجازاتی را که در جواب غلط و يا نکردن کارخانگي ميدادند در اينجا رضوری
منيدانم.

یک صنف یا محیط یادگیری که بر اساس "تئوری های انگیزه" طراحی شده باشد از بیرون چگونه به نظر می رسد؟ یکی از تفاوت ها که با صنف های معمولی
دیده می شود ،داشنت انتخاب است .دانش آموزان می توانند فعالیت یادگیری خود را انتخاب کنند به جای اینکه مجبور باشند در یک فعالیت مشخص یادگیری
رشکت کنند .مسلام به این منظور نیاز است دو یا چند انتخاب ایجاد شود .مثال برای اینکه شاگردان قبل از صنف با موضوع آشنا شوند ،دسرتسی به کلیپ های
آموزشی داشته باشند ،یا در کتابخانه مقاله یا کتاب در رابطه به موضوع درسی موجود باشد .مثال برای اینکه موضوع درسی را مترین کنند ،مترین های مختلف،
پروژه های متنوع یا کار گروهی در اختیارشان گذاشته شود تا بتوانند روش مورد عالقه خود را انتخاب کنند .بسته به موضوع مورد مطالعه شاید برخی از
شاگردان بخواهند که درباره موضوع درسی عکاسی کنند یا یک گزارش ویدئویی تهیه کنند یا که با فرد متخصصی در زمینه مربوطه مصاحبه کنند ،یا که گزارشی
درباره کتابی که خوانده اند بنویسند .ایجاد انتخاب های متعدد به خالقیت معلم و امکانات موجود وابسته است .مثال برخی معلم ها برای شاگردان پیشنهاد
می کنند تا جواب های اشتباهی را که در امتحان داده اند ،موضوع مطالعه خود قرار دهند و درباره این موضوعات بنویسند تا قسمتی از منره امتحان را دریافت
کنند .این نوع امتحان با بازخورد موثر همراه خواهد شد و باعث یادگیری عمیق تر شاگردان می شود.
در محیط یادگیری حق انتخاب به چه معنی می باشد؟ مهم است که هم معلم و هم شاگرد بدانند که دلیل وجود انتخاب های متعدد افزایش انگیزه شاگردان
است .وجود انتخاب ها برای تنبلی و وقت کشی منی باشد .لذا شاگردان باید درک کنند که یادگیری محتوا در چه حدودی الزامی است و حق انتخاب آنها در
روش یادگیری یا مترین می باشد .برخی معلم ها حتی در زمان تحویل پروژه برای شاگردان حق انتخاب قائل می شوند .البته این حق انتخاب با یک محدوده
زمانی همراه خواهد شد .انتخاب های موجود نباید بیش از حد متعدد باشند .هر چه سن شاگردان پایین تر باشد ،تعداد انتخاب ها هم باید کمرت باشد تا
بتوانند از این حق انتخاب درست استفاده کنند .همچنین انتخاب ها با توجه به محتوا باید ایجاد شوند .چرا که برخی موضوعات از برخی روش ها به خوبی
قابل یادگیری منی باشند.

بدبختانه ،به گوش بنده چنني حرف ها هم رسيده که بعضی از معلمني امروزی ميگويند وقتي من شاگرد بودم معلمني من با من همينطور رفتار ميکردند و يا
اينکه به من چنني تدريس يا گفته شده .و بعضی از معلمني با غرور ميگويند ،گويا که باالی شاگردان احسان ميکنند ،که ما با شام مانند معلمني گذشته اين و
آن چنني رفتار منيکنيم .از نظر بنده اين هم يک گفتار و عمل نادرست می باشد .معلمني امروزی بايد اين را درک بکنند که جزای فيزيکی معلمني گذشته نه
بلکه جزای روحی (ريشخند شدن در پيرشوی هم صنفيان) بود که درد و رنج بيشرت داشت .زيرا در گذشته به اين نظر بودند ،و در بعضی ماملک هنوز هم
استند ،که (در محرض همهء شاگردان) جزای فيزيکی و برمالء کردن اشتباهات و کاستی های يک شاگرد باعث خجالت کشيدن و رشمندگی او می شود که در
نتيجه باعث تغيري "مثبت" در شيوۂ کار و رفتار شان می شود (بی خرب از عواقب خطرناک اين شيوه) .در حاليکه ،نتايج تحقيقات چندين دهه نشان ميدهد که
موثر ترين شيوۂ اصالح رفتار ماليم ،تحسني و تشويق مثبت می باشد .پس امروز هم اگر مدرسی بخاطر اشتباهی به هر طريقه يی شاگرد را ريشخند ميکند و
يا خجالت بسازد ،موجب تأمل و تاثر فراوان شاگرد می شود که تأثري منفی در روند يادگريی دارد.
مقصد از نوشنت اين منت هرگز اين نبوده و نيست که معلمني هيچگاه اشتباه شاگردان ( يا والدين رفتار اطفال خود) را اصالح نکنند .بلکه مقصد از طريقهء
اصالح است .يک طريقهء اصالح زيرکانهء ،جواب غلط ،را از مثال زير ميتوان درک منود.

چنین محیط یادگیری چه فشار کاری بر معلم وارد می کند؟ مسلام طراحی چنین محیط یادگیری کار و زحمت بیشرتی را طلب می کند .اما بیشرت زحمت در
برنامه ریزی و رشوع کار است .در آینده وقتی انتخاب های متعدد ایجاد شد و زمینه های الزم برای شاگردان با خصوصیات و سلیقه های متفاوت فراهم شد،
میزان کار الزم کاهش می یابد .خصوصا که اطفال در چنین محیط یادگیری به مرور بیشرت خود مختار می شوند و یاد می گیرند که چگونه به روش های مختلف
از منابع متعدد برای یادگیری استفاده کنند ،طوری که وابستگی شان به معلم کاهش می یابد .در چنین محیط یادگیری روحیه همکاری تقویت می شود و در
کار گروهی شاگردان در سطوح مختلف به شاگردان دیگر کمک می کنند.
منظور از حس تعلق و وابستگی چیست؟ در صنف منظور از حس تعلق این است که هر شاگرد مثل یک زندانی فقط خود را یک شامره یا یک چهره نبیند،
بلکه هویت فردی او در جامعه یادگیری صنف به رسمیت شناخته شود .به عبارتی احساس کند که بخشی از جامعه است و با جامعه صنف در تعامل است.
وقتی شاگرد بداند که معلم متناسب با خصوصیات او و سلیقه او انتخابی را در روش یادگیری فراهم منوده است و او حق انتخاب دارد ،احساس می کند که
جامعه صنف به هویت فردی او احرتام می گذارد .پس آزادی در انتخاب هم به تقویت حس تعلق و افزایش انگیزه کمک می کند .همچنین رابطه معلم و
شاگرد برای تقویت حس تعلق و افزایش انگیزه نقش مهمی دارد.
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نقش مسابقه و رقابت در محیط یادگیری چیست؟ در بازی ها رقابت و مسابقه برای اطفال هیجان انگیز است و انگیزه آنها را برای فعالیت افزایش می دهد.
البته محیط بازی های گروهی همچنین همکاری را برای رسیدن به موفقیت تشویق می کند .نکته مهم این است که مسابقه و رقابت باید سازنده باشد و در
افزایش انگیزه همگی موثر باشد .رقابت غیر سازنده زمینه موفقیت را فقط برای عده کمی فراهم می کند که در افغانستان با عنوان شاگرد اول تا سوم یاد می
شوند .این نوع رقابت برای دیگران که خود را بازنده حس می کنند با کاهش انگیزه همراه می شود .محیط رقابتی که پیروزی یکی وابسته به شکست چند نفر
دیگر است ،توصیه منی شود .شاگردان نیاز دارند تا درک کنند در جامعه ای زندگی می کنند که برای یادگیری بیشرت می توانند به هم تکیه کنند و از هم کمک
بگیرند .در واقع محیط همکاری برای افزایش انگیزه همگان موثرتر و کاراتر است .لذا در سیستم های جدید بیشرت بر همکاری نسبت به رقابت فردی تاکید می
شود .البته منره گرفنت برای ارزیابی و گرفنت بازخورد برای خود شاگرد اهمیت دارد تا بتواند نقاط ضعف خود را با کار بیشرت برطرف مناید .به همین دلیل مثال
در کشور فنلند شاگردان منره های خود را به طور اختصاصی دریافت می کنند و شاگردان از منره همدیگر با خرب منی شوند .نکته دیگر این است که مسابقه
گروهی به جای رقابت فردی توصیه می شود .هامنطور که در بازی های گروهی روحیه همکاری تقویت می شود ،در صنف هم رقابت گروهی برای افزایش
انگیزه موثرتر است .کار در گروه باعث می شود که فرد خود را بخشی از یک تیم ببیند ،لذا به تقویت حس تعلق کمک می کند .اما رقابت فردی برای شکست
دادن دیگران باعث فاصله گرفنت فرد از محیط همکاری و تضعیف حس تعلق می شود .کار در گروه باعث می شود که هر فرد مهارت خود را در راستای هدفی
گروهی به کار گیرد و یاد بگیرد که چگونه در جامعه توانایی های خود را بروز دهد .کار انفرادی گرچه ممکن است با افزایش توانایی های فردی همراه باشد اما
مهارت کار تیمی را افزایش منی دهد و روابط اجتامعی را تقویت منی کند .یک گروه در محیط همکاری و با روابط اجتامعی کارآمد توانایی انجام کار بزرگرتی
را نسبت به یک فرد دارد .چرا که چنین گروه یا جامعه ای از مهارت های متعدد و مختلف اعضای خود استفاده می کند که برای رسیدن به هدف کمبود های
همدیگر را پوشش می دهند .در کار فردی نیاز به ارتباط با دیگران کمرت است .اما در کار گروهی برای ارتباط اعضا زمینه استفاده بیشرت از تکنولوژی ارتباطی
فراهم می شود که در زندگی آینده اطفال نقش مهمی خواهد داشت.
منظور از حس صالحیت برای شاگرد در صنف چیست؟ وقتی شاگردان مهارت باالی هم سن خود را مثال در یک رشته ورزشی یا یک رشته درسی می بینند
ممکن است حس کنند که صالحیت الزم را برای کسب این مهارت ندارند .یکی از وظایف معلم نشان دادن راه کسب مهارت به شاگردان است .به این منظور
معلم مهارت مورد نظر را به مراحل کوچک تر تقسیم می کند تا مسیر کسب مهارت برای شاگرد قابل فهم شود و احساس کند که صالحیت الزم برای کسب
مهارت را دارد .این حس به افزایش انگیزه شاگرد کمک می کند .هامنطور که توضیح داده شد وقتی شاگردان مسیر کسب مهارت را پیدا کردند نباید از شکست
برتسند و برای یادگیری آزاد باشند تا ریسک کنند .البته شکست بزرگ منجر به کاهش انگیزه می شود .لذا سیستم آموزشی باید امکان شکست و یادگیری را در
مراحل ابتدایی تر کسب مهارت فراهم کند تا شکست باعث بازخورد و یادگیری شود .با پیرشفت شاگرد در مسیر یادگیری و داشنت تجربه شکست های کوچک،
مهارت او بقدری افزایش خواهد یافت که در مراحل باالتر امکان شکست کالن کمرت خواهد شد .طوری که شاگرد احساس صالحیت بیشرتی را برای موفقیت
تحصیلی و کسب مهارت الزم می کند .مثال در یادگیری مهارت ریاضی در ابتدای سال تحصیلی می توان ارزیابی و بازخوردهای متعدد را طراحی منود تا شاگرد
در ابتدای راه ،مسیر یادگیری خود را اصالح کند و تجربه شکست های کوچک به یادگیری او کمک کند .البته به شاگرد باید تفهیم شود که این بازخوردها و
شکست ها بخشی از مسیر رسیدن به موفقیت است .فرهنگ محیط یادگیری باید نشان دهد که هویت یک شاگرد به منره ای که می گیرد وابسته نیست ،بلکه
وابسته به تالشی است که در مسیر درست انجام می دهد .لذا یادگیری از اشتباهات بخشی از مسیر یادگیری است و باعث رسخوردگی منی شود .این فرهنگ
به حس صالحیت و افزایش انگیزه کمک می کند.
کارهای زیادی را می توان برای افزایش حس صالحیت انجام داد .مثال موضوع دیگری که به افزایش حس صالحیت کمک می کند تشویق شاگردان به صحبت
درباره مهارت هایی است که در خارج از مکتب کسب کرده اند .مثال ممکن است که طفلی در خانه مهارت ساخنت مجسمه با چوب را مترین کرده باشد .با
اینکه این یک موضوع درسی منی باشد اما یک مهارت مفید برای آینده طفل است .وقتی این طفل در مکتب امکان منایش این مهارت خود را داشته باشد حس
صالحیت و انگیزه او تقویت خواهد شد.

محیط آموزشی
بسیاری از پیشگامان تعلیم و تربیت مانند ویگوتسکی ،مونته سوری و استیرن معتقدند که محیط آموزشی تاثیر بسیاری بر جنبه های مختلف رشد شاگردان
دارد .از دیدگاه آنان محیط آموزشی مشتمل است بر محیط فیزیکی ( چگونگی اتاق ها ،سالن ها و صنفها و اینکه چگونه تجهیز و تزئین شده اند) ،محیط
آموزشی(وسایل و امکانات آموزشی از قبیل کتاب ،پروژکتور ،کامپیوتر و دیگر وسایل کمک آموزشی) و محیط اجتامعی( چه عرف ،ارزشها و قوانینی در مکتب
حاکمیت دارد).
محیط اجتامعی مکاتب تاثیر زیادی بر رشد اجتامعی و پیرشفت تحصیلی شاگردان دارد .به طور مثال وجود امنیت اجتامعی در مکتب باعث می شود که
شاگردان بدون ترس از مورد متسخر قرار گرفنت ،تحقیر شدن ،مورد تبعیض قرار گرفنت و دیگر نا امنی های روانی با عالقه و اشتیاق در صنفهای درس حارض
شوند .مکاتبی که به رشد و پیرشفت شاگردان خود اهمیت می دهند از طریق نظرسنجی از شاگردان ،نقاط قوت و ضعف امنیت اجتامعی محیط مکتب را
بررسی می کنند .به طور مثال با پرسیدن سوال هایی از قبیل آیا شاگردان کسی را دارند که در مکتب با او دوست باشند و بازی کنند ،آیا جرا ُت دارند در متام
نقاط مکتب بدون ترس رفت و آمد منایند و آیا اولیاء مکتب کنرتل الزم را دارند که شاگردان برای هم مزاحمت ایجاد نکنند.

شاگردان دیگر
قسمت مهمی از اجتامعی شدن در دوران ابتدایی در گروه همساالن اتفاق می افتد .در این دوره دایره ی دوستان کودک گسرتده تر و دوستی ها با دوام
تر می شوند .کودکان در سال های اول ابتدایی( 8ـ  6سال) گروه هایی را تشکیل می دهند و کودک به یکی از این گروه ها تعلق دارد .در این مرحله نقش
پذیری و سلسله مراتب در گروه ها شکل می گیرد .در دوران ابتدایی همساالن معنی بیشرتی در زندگی کودک پیدا می کنند .برای آنها مهم است که چگونه
رفیقی باشند و وفاداری و اعتامد نقش مهمی دارد .دوستان کودک لزوما از نظر هوشی و خصوصیات شخصیتی شبیه به او نیستند ولی از بین کودکانی هستند
که عالیق ،نگرشها و طبقه ی اجتامعی مشرتک دارند .بسیاری از مطالعات نشان می دهند که دانسته های کودک درباره ی رفتار اجتامعی و چگونگی برقراری
ارتباط با دیگران از طریق همساالن به کودک منتقل می شود .گروه همساالن مهارت های اجتامعی مهمی را به کودکان می آموزد که افراد بالغ به هیچ وجه
منی توانند به کودک بیاموزند .به طور مثال چگونه با دوستان خود کنش متقابل داشته باشند ،چگونه با رهرب گروه ارتباط برقرار کنند و چگونه با تسلط جویی
و دشمنی کنار بیایند .آنها از طریق تقلید کردن از یکدیگر رفتارهای شان را شکل می دهند .آنها از طریق هامهنگی با رفتارهای دوستان خود قوه همدلی،
بردباری ،همکاری کردن و نوع دوستی را مترین می کنند.

ما در موسسه در حال طراحی "جامعه یادگیری" هستیم که به گسرتش علم یادگیری و افزایش آگاهی عامه از آموزش و پرورش کمک می کند .حتی اگر معلم
نیستید ،فرزندی دارید که نیاز به آموزش دارد ،یا جوانی
هستید که در حال تحصیل و آموزش دیدن می باشید.
پس همه ما نیازمند مهارت یاد گرفنت هستیم .داشنت
آگاهی در این زمینه و داشنت "مهارت یاد گرفنت و درس
خواندن" برای همه ما رضوری است .اگر عالقمند
هستید ایمیل بزنید تا به این جامعه یادگیری دیجیتال
اضافه شویدieaf@yahoo.com :

در خامته می توان خاطر نشان کرد برای اینکه یک کودک بی سواد علم بیاموزد و با سواد گردد نیاز به روشهای آموزشی مدرن و کارآمد می باشد وچون کودکان
متفاوت هستند برنامه های آموزشی مخصوص خود را می طلبند ولی رفتار عادالنه ،مهربانانه و انسانی را همه ی انسانها و از جمله کودکان درک می کنند و
می فهمند و نیازی به روش و تخصص خاصی نیست .پس به یاد داشته باشیم اگر جامعه ای دور از تبعیض ،دروغ و همراه با صلح و آرامش می خواهیم همین
اکنون و از خود رشوع کنیم .همه ی ما چه به عنوان والدین ،معلم ،خویشاوند ،همسایه ،دکاندار ،داکرت و غیره کودکانی را در کنار خود داریم و یا مالقات می
کنیم .پس چه خوب است که رسمشق مناسبی برای آنها باشیم چون کودکان ما را منی شنوند بلکه ما را می بینند.

داکرت صمدعلی مرادی
فنلند 23.7.2019

منابع :
ماسن ،پاول .ح ،کیگان ،جروم ،هوستون ،آلتا .ک ،کانجر ،جان.ج وی( ،)1395رشد و شخصیت کودک ،ترجمه مهشید یاسایی ،چاپ بیست و یکم ،نرش مرکز ،ایران
Pedagogiska teorier och praktiker, första upplagan, Gleerups Utbildning AB, Sweden ,)2014(Phillips, Tove
Lärande och utveckling, andra upplagan, Gleerups Utbildning ABT, Sweden ,)2017(Phillips, Tove
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رشد اجتامعی کودکان
مکاتب زمینه ای برای
حمی را اح راری

عقل سامل در بدن سامل است
آمنه فاضل بیات

رشد و پیرشفت کودکان جنبه های گوناگونی دارد که از جمله می توان به رشد جسمی ،ذهنی ،عاطفی و اجتامعی آنان اشاره منود .در این مبحث بیشرتبه نقش
مکاتب در اجتامعی شدن کودکان پرداخته می شود.
انسان به عنوان موجودی که متایل به زندگی گله ای دارد شناخته می شود .یعنی ما انسانها برای بقا و زنده ماندن احتیاج به زیسنت با همنوعان خود داریم که
این موضوع به نوبه ی خود مستلزم وجود قوانین ،قواعد نوشته و نانوشته و ارزشها در فرم جامعه انسانی است.
اجتامعی شدن به پروسه ای گفته می شود که طی آن کودک عرف و ارزش هایی را که در محیط پیرامونش حاکم است می آموزد و خود را با جامعه تطبیق می
دهد .اجتامعی شدن از زمان تولد آغاز شده و در متام طول زندگی انسان جریان دارد .نوزاد کوچک خیلی زود می آموزد که کدام رفتارش چه عکس العملی را
از جانب دیگران به دنبال دارد و هر چه کالنرت می شود نسبت به انتظارات اطرافیانش آگاه تر می گردد .اجتامعی شدن کودکان در دو مرحله انجام می شود،
اجتامعی شدن اولیه و ثانویه .اجتامعی شدن اولیه آن است که توسط والدین و افراد نزدیک در فامیل صورت می گیرد و انسان ارزشهای بنیادی خود و درک از
مفاهیم درست و غلط را در این مرحله کسب می کند .اجتامعی شدن ثانویه در برخورد با افراد و یا گروه هایی شکل می گیرد که از نظر احساسی خیلی به
کودک نزدیک نیستند مانند اولیاء کودکستانها ،مکاتب ،موسسه های آموزشی و رسگرمی و دیگر نهادهای اجتامعی .در مرحله ی اجتامعی شدن ثانویه کودکان
می آموزند که باید از قوانین و مقررات محیط پیرامون خویش تبعیت منوده و خود را با جامعه هامهنگ سازند .ویگوتسکی( ۱۹۳۴ـ )۱۸۹۶روانشناس روسی
که تاثیر زیادی بر تعلیم و تربیت دنیای غرب گذاشته است بیان می کند که والدین ،معلامن ،دوستان ،بازیهای فیزیکی کودک ،سیاست های جامعه و فرهنگ
آن تاثیر بسیار شگرفی بر رشد اجتامعی و جامعه پذیری کودک دارد.
"مکتب نهادی اجتامعی و منایانگر فرهنگی است که مکتب جزئی از آن به حساب می آید و به کودک جهان بینی ،عادات و رسوم ،مهارتها و دانش خاصی را
منتقل می کند"(مینوچین و شاپیرو .)۱۹۸۳ ،مکتب نظام اجتامعی کوچکی است که کودک در آن قواعد اخالقی ،عرف اجتامعی ،نگرشها و شیوه های برقراری
ارتباط با دیگران را می آموزد .نفوذی که مکاتب در اجتامعی کردن کودکان دارند بیشرت به سه دلیل عمده می باشد :وجود معلامن ،محیط آموزشی و شاگردان
دیگر.

همه ما این جمله را بارها شنیده ایم
ولی امروزه به نقش ورزش در بهبود عملکرد دانش آموزان و در نتیجه موفقیت تحصیلی آنها کمرت اهمیت میدهیم.
آپارمتان نشینی ،تکنولوژی های جدید و بازی های ویدیویی و کامپیوتری و رسگرم شدن کودکان با این وسایل ،فعالیت بدنی آنها را به شدت کاهش داده و
مانع رشدشان میشود.
در حالی که اطفال برای رشد جسمی و ذهنی به ورزش نیاز دارند و کاهش فعالیت فیزیکی باعث ایجاد اختالالت جسمی و روحی زیادی مانند اضافه وزن و
چاقی ،بی خوابی ،اسرتس ،رشد نامتعادل و ...میشود.
کم تحرکی عالوه بر ضعف و سستی جسم ،تاثیر مستقیم بر روی روح و روان و اعصاب دارد و ذهن را به سمت خستگی و ناتوانی هدایت میکند درنتیجه
بسیاری از قابلیت های ذهنی و استعدادهای کودکان بالقوه میامند.
بازی ،ورزش ،تجربیات عملی و انواع فعالیت های چالش برانگیز منبع اصلی یادگیری در سنین کودکی و نوجوانی هستند.
تحقیقات علمی نشان میدهد مترین بدنی باعث افزایش گردش خون و رسیدن اکسیژن بیشرت به مغز و در نتیجه رشد کارکردهای مغز میشود.
به طور مثال ورزش میتواند اسرتس و فشارهای روانی را کاهش دهد و با افزایش آرامش به خوابیدن ،مترکز کردن و به طور کلی تعادل روحی روانی کودکان
کمک کند.
برای اینکه مغز به خوبی بتواند از عهده یادگیری و حفظ مطالب درسی برآید باید درکنار مطالعه و تغذیه خوب ،به انجام مترینات ورزشی هم اهمیت دهیم.
به عالوه کودک برای کسب مهارت های اجتامعی مانند رعایت کردن نوبت و عدالت ،همکاری کردن و کار گروهی و تیمی ،رقابت سامل ،تصمیم گیری ،مدیریت
زمان ،نظم و انضباط در کارها ،صرب و حوصله ،قانومنندی و ...باید ورزش کند و شخصیت خود را به مرور زمان بهبود ببخشد.
ورزش میتواند تجربه کودک را بیشرت کند و به او اعتامد به نفس دهد درنتیجه ورزش کردن در شخصیت کودک بهبود و خلق و خوی او مفید و اثربخش
خواهد بود.
همه ی این عوامل حکایت از اهمیت ورزش و تاثیرات آن بر یادگیری کودکان دارد و الزم است ما بزرگرتها به این مسئله ی مهم توجه و دقت کافی داشته
باشیم و حواسامن باشد که حتام در برنامه روزانه کودکان ساعت هایی را به بازی و ورزش آنها اختصاص بدهیم.
یادمان نرود که :عقل سامل در بدن سامل است.

وجود معلامن
معلامن در روشهای نوین آموزشی ،بیشرت نقش راهنام را بر عهده دارند حال آنکه تاثیر آنان در رشد اجتامعی کودک همچنان پر رنگ و با اهمیت است.
شاگردان به معلامن و دیگر افراد بالغ اطراف خود به عنوان رسمشق نگاه می کنند و رفتار آنها را تقلید می منایند .ویگوتسکی اهمیت زیادی برای رفتار معلامن
نسبت به شاگردان قائل است و بیان می کند که مربیان باید وظیفه ی خود را بسیار جدی بگیرند .وظیفه ی معلامن و اولیاء مکاتب این است که شاگردان را
برای باال رفنت از زینه های ترقی و انسانیت کمک منایند .کودکان برای ساخنت هویت و تصویر ذهنی مثبت از خود ،نیازمند تایید و توجه مربیان خود هستند.
چگونه می توان از کودکی انتظار عادل بودن داشت زمانی که شاهد رفتار تبعیض آمیز معلامن نسبت به شاگردان غنی و فقیر و یا با استعداد و ضعیف است.
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