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ﭼﺮاغ اول
ﻧﺴﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺟﻬﺎن آﻣﻮزﺷﯽ آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺗﻔﺎوت در ﺣﺪ ﺷﻌﺎر ﯾﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮاﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ .ﻫﻢﻧﺴﻼن ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﻪ ﯾﺎد دارﻧﺪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻮدﯾﻢ ،آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ درس ﺧﻮاﻧﺪن ،ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺰ و ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﺮد راﺣﺖﺗﺮ و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ درس ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ!
ﻓﻘﻂ ﮐﺘﺎب ﺑﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺒﮑﻪ دو ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ درﺳﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ﮐﻤﮏ
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ درک ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻣﯽﮐﺮد» .ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن«» ،ﻣﯿﺰ« و »ﺻﻨﺪﻟﯽ« ،ﻣﺜﻠﺚ ﻓﻨﺎوری
آﻣﻮزﺷﯽ دوران ﻣﺎ ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ ﻗﺼﺪ دارم درﺑﺎره داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ .آنﻫﺎ ﻣﯿﺰ و ﺻﻨﺪﻟﯽ را دارﻧﺪ ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﮕﺮی در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن اﺳﺖ.
روی ﻣﯿﺰﺷﺎن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﺗﺒﻠﺖ دارﻧﺪ .اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﻧﮕﺎهﻣﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ و
ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه داﻧﺶآﻣﻮزی ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﺪارس
ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎن؛ دوﺳﺖ دارم ﺑﻪ ﺟﺎی زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم!
داﻧﺶآﻣﻮز در ﺣﺎل درس ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﯽ از درس را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .وارد ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺠﺎزی ﻣﺜﻼ ً ﮔﺮوﻫﯽ در
ﺗﻠﮕﺮام ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻓﺮاد آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽاﻧﺪازد و ﺳﺆاﻟﺶ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﻮﻟﯽ ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن،
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﻟﺰوﻣﺎ ً ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ از ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ را ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻮﺿﻮع
زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺮوﻫﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن در آن ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻤﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﻧﻈﺎرت دارد ،ﺳﺆاﻻت ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ و
ﻣﻌﻠﻢ و دﯾﮕﺮان ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻧﻘﺪر ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﺘﯽ در رؤﯾﺎی ﺧﻮد ﻫﻢ ﻧﻤﯽدﯾﺪﯾﻢ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن از
ﺑﺪﯾﻬﯽﺗﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ .درس ﺧﻮاﻧﺪن ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﻣﻦ ،آرزو ﺑﻮد .اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﻣﻨﺰل ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﻢ و درس ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻪراﺣﺘﯽ در دﺳﺖ
ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﮔﺮوﻫﯽ درس ﺧﻮاﻧﺪن ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪوﯾﮋه در ﻓﺼﻞ
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ و آﺛﺎر ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰش را ﻣﯽﺗﻮان در اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﺛﺒﺖﺷﺪه در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎ دﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﻦ ﯾﮑﯽ
از ﻧﮑﺎت ﺟﺬاب دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ،ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدن و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﺑﻮدن اﺳﺖ .داﻧﺶآﻣﻮز در اﺗﺎﻗﺶ ﺗﻨﻬﺎ
اﺳﺖ و ﻫﻢزﻣﺎن در ﺟﻤﻊ دهﻫﺎ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻤﺎم داﺳﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺎرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﻧﺘﮕﺮال ﻣﯽرﺳﺪ ،درﺑﺎره
ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻧﺪاران ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ ﭘﺮﺳﺸﯽ در ذﻫﻨﺶ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ از اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺮدرﮔﻤﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ را ﺑﺮدارد و در ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮم و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ را ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻨﺪ؛ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻦ،
ﻋﮑﺲ و ﺣﺘﯽ وﯾﺪﯾﻮ ،ﺻﺪا و اﻧﻮاع ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ .او در ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ،ﺑﻪ دهﻫﺎ ﺳﺎﯾﺖ و ﻣﻄﻠﺐ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎﻫﺶ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد و داﻧﺶ وی را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ و ﺟﺰوات ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﺘﻮای آﻧﻼﯾﻦ و آﻓﻼﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ،وﯾﮋﮔﯽ
ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﺮﺑﯿﺎن ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪ
ﭘﺮوش ﻧﺴﻠﯽ ﭘﻮﯾﺎ و ﮐﺎرآﻣﺪ را دارﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﯾﻤﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در
اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺶآﻣﻮزان ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،ﻗﺪرﺗﯽ ذﺧﯿﺮهﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﺷﺪه ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺳﺎﺧﺖ آﯾﻨﺪه درﺧﺸﺎن اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و آنﻫﺎ را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﻢ ،از ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻨﯿﻦ ﺑﻪ آنﻫﺎ آﻣﻮزش
دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر از اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﮔﺮان ﮐﺴﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺨﺶ ﻣﻨﻔﯽ و ﺗﺎرﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﭽﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﻣﺰاﯾﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﭼﺮاغ اول را ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
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