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 مقدمه

 ایمدرسه؛ گفتم 5ابتدايي مدرسةيك  معلمان از گروهي به که استای جمله «.نيست پنير 4ووتوف»

 .کند تبديل آموزش بازنگری در برای فرصتي به را 19-کوويد بحران است صمممُ که کنگهنگ در

 همچنين. ته باشدداش پنير ای شبيهمزه و وبُ که باشيم داشته انتظار نبايد بنابراين نيست، پنير ووتوف

 که مطلبي .اردد پنير شبيه ييبو و طعمبگوييم که  تالش کنيم  يا است پنير که کنيم وانمود نبايد

 نبايد و اندشدهکه مدارس بسته  بپذيريم را واقعيت اين بايد که بود اين داشتم آن بيان در سعي

 از ار شرايط بهترين بايد بلکه شبيه آموزش حضوری است؛ درست آنالين آموزش که کنيم تظاهر

 نمي  :ما هداد توضيح را ايده اين ،6موبالگ مطلب آخرين در . کنيم  فراهم  آمده دوجو  هموقعيت ب

 ،کرد جایگزین با آموزش آنالین دارند ما جامعۀ در مدارس که را يهایعملکرد مامتوان ت

 موزشآ از کوچکيفشرده و  نسخۀ فقط اینکه از بیشتر خیلي توانمي آموزش آنالین از اما

 .انتظار داشت ،است حضوری

ی گذارسياست متوليان و معلمان با دنيا مختلف کشورهای از بسياری در گذشته، هفتة چند طي در

در فراهم کردن  جهاني فداکاری و تعهد تحت تاثير عميقاًمن . امکرده گوو گفت پرورش و آموزش در

افزون بر . قرار گرفتم 19-کُوويد گيریآموزان در طول دورۀ همهبهترين تجربة آموزشي برای دانش

 و تعليم چگونگي دربارۀ مشوق من بودند تا و بخش الهام ،هاسازمان و افراداقدامات  از بسياری اين،

 تجديد نظر کنم. آينده درتربيت 
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 همان روش به بازگشت عدم» های نوآورانهروش تمام بين مشترک وجه که رسدمي نظر به

 يگروه ، به جزافراد بيشتر تمايل متأسفانه اما. 7است« مدرسههمان  به بازگشت از پس، يآموزش

 و هادولت بيشتر. است يآموزشروش  همان و مدرسه همان به بازگشت ،نوآور معلماناز  کوچك

در حال  بحران، اين به وجود آمده ناشي از هایفرصت از استفاده جای به پرورش و آموزش مسئوالن

 يمطالبتدريج مجموعه  بهوجود آمده، ه های بفرصت دربارۀ دارم تصميم من. هستند بحرانمديريت 

 . دهم ارائهرا  هاييپيشنهاد هافرصت اين از استفاده برای و بنويسم وبالگم دررا 

 .کنممي شروعچيست،  آموزش که اين و درسي برنامة در تجديدنظر با موضوع را من

 ؟چه چیزی ارزش آموزش و یادگیری دارد :و دوباره فکر کنید دست نگه دارید

ه ب (داشتيم آن آموزش برای تالش يا) داديممي آموزش هميشه را آنچهکه  داريم نادر فرصت يك ما

 .بررسي کنيم چند دليل

و  ساستردر معرض را  آموزاندانش که ها، آزمون از بسياری است تا شده سبب 19-کوويد :اول 

 زا ، هرچند به طور موقت،ارزشيابي برای آموزش فشار دست کمو  دنلغو شو دادقرار ميفشار عصبي 

 . برود بين

 سياریب و دنکن استناد آزمون نمرات از غير مدارک ديگری به بايد هادانشگاهدانشجو در  پذيرش :دوم

استفاده  پذيرش برای استاندارد هایآزمون نمرات از دارند تصميماند که کرده اعالم ها دانشگاه از

 وجود  ليلد به زيرا ؛باشد دائمي برخي نيز برای و يموقت برخي برای است ممکنتصميم  اين. نکنند

 .است يافتهافزايش هستند،  آزمون نمرات الزام درصدد کاهش که ييهادانشگاه تعداد ،19-کوويد

 توانند از مدارسنمي منطقي طور رسمي به نهادهای و هادولت 19-کوويد بحران جرياندر  :سوم 

 . کنند پيروی تجويزی درسي برنامة از که باشند داشته انتظار

 که به طور سنتي دروس از برخي در خصوص باال کيفيت با آموزش ارائة برای آنالين آموزش :چهارم

 . نيست مناسب ،اند ارزش بامهم و 
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يابي همچنين ارزش و يکسان ميزان سرعت و با مشابه مطالب يادگيری به آموزاندانش اجبار :پنجم

 به آنها يادگيری هایمحيط زيرا ؛است ناعادالنه و غيراخالقي مشابه، آزمونيبا  های آنها از آموخته

 .استو ناعادالنه  نابرابر به همين اندازهشان  خانوادگي وضعيت دليل

سالمت  همچنين و جسمي سالمت نگران تربيش مردم عموم و والدين بحران، اين طول در :ششم 

وزشي آم گذارانسياست بنابراين ؛و آموزشي علمي محتوایتا  هستند فرزندانشان عاطفي و اجتماعي

 .باشند داشته توجه نيز بايد به اين موضوع معلمان و

 جدی طوربه والدين و معلمان مدارس، مديران ،آموزشي گذارانسياست ضرورت دارد به اين ترتيب

 مدرسه در بود قرار که را آنچه هر وکنيم  سازیشبيه را مدرسه الزم است آيا: کنند تجديدنظر

با  بخواهيم یآموزدانش هر از که است خردمندانه منطقي و اين آيا ؟، آموزش دهيمشود تدريس

 به اين آيا ؟ياد بگيرددر زمان يکسان و مانند قبل  را مشابه مطالب دارد، که ایفردی شرايط وجود

 هک يمکن تجويزی درسيبرنامة  همان از پيروی به ملزم را آنها که است معلمان و آموزاندانش نفع

 .است «خير» من پيشنهادی پاسخ هستند؟ مدرسه در هنوز گويي

 دیجیتال و جهاني های شایستگي: جدید امکانات

 ار آنها داشتيم آرزو که است يمتفاوت مطالب آموزش برای عالي فرصت يك اين ،توصيف اين با

. نداشتيمبرای اجرای آن  کافي زمان و برنامة آموزشي مدرسه فضا در اما دهيم آموزش بتوانيم

 .هستند نمونه دو ديجيتال و جهاني هایشايستگي

 ادي ويکمبيست قرن مهم هایتوانايي عنوان به ديجيتال و جهاني هایشايستگي از ،قبل ها مدت از

 پرورش آمریکایي و آموزش: درگیر راه یا رهبری راه م با عنواندر کتاب 2009در سال  .است شده

جديدی را به  دنيای دو ظهور موضوعفيزيکي،  و دنيای محلي بر افزون 8شدن جهاني عصر در

باور . 9(ديجيتال) مجازی دنيای و جهاني دنيای؛ خواهند کرد زندگي آنها در ها انسان که ميان آوردم

 و يدوست و اجتماعي زندگي سياسي، تأثيرات اقتصادی، هایفعاليت در زمينة دنيا دو اين که دارم

از  رتمهم دنيا دو اين در موفق زندگي داشتن توانايي. اندشده تبديل واقعيت به آموزش همچنين
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 اما. است آورده وجود به جهان  در 19-کوويد که تغييراتي به توجه با خصوص به است، هميشه

ه ب ،مقام نظر در دو دنيااين  اهميت از گسترده استقبال با وجود مدارس گذران آموزشي وسياست

 اند. در مقام عمل کرده ها شايستگي برای  کسب اين جدی يتالش درتنُ

 جهاني های شايستگيتعريف من از 

 در ار عبارت زير که شدم زدهشگفت ،مراجعه کردم جهاني های شايستگي بارۀدر هايمهنوشت به وقتي

 :است شده منتشر 10رهبری آموزشي ةمجل در کهم ا آورده ایمقاله در 2009 سال

 ۀکشند ويروس و اقتصادی سابقةبي بحران يك با جهان نويسم،مي را کلمات اين که حالي در

H1N1 یجديد عصر وارد بشر نسلدهد نشان مي که شوک بزرگي هستند بحران دو هر. ستروهروب 

 رد آن عضو ميليارد شش جداسازی برای ، ديگرسياسي و جغرافيايي مرزهای آن در کهاست  شده

 .ای ندارندفايده جهان سراسر

 تگيوابس و انسجام ماهيت به من تعريف. دارد وجود جهاني های شايستگي بارۀدر متفاوتي هایتعريف

 نياز مورد دانش و توانايي بر من تعريف بنابراين. است متمرکز 11جهاني دنيای در بشريت متقابل

ا ه افزون بر اين و جهاني هایو تعارض ها چالش جهاني، اقتصاد جهاني، متقابل وابستگي درک برای

 هاانسان ةهم تا کندمي تأکيد جهان در مثبت تغييرات ايجاد برای اقدامات انجام توانايي و اشتياق به

 .کنند زندگيسعادت  و صلح در بتوانند

 جهاني شايستگي هایافزايش اهميت 

 اخير های سال. است يافته بيشتری ضرورت 19-کوويد گيریهمه درميان جهاني های شايستگي

 بيماری یگيرهمه. ايمبوده جهان در 12انزواگرايي و گرايي ملي نژادپرستي، هراسي،بيگانه ظهور شاهد

 ايشافز خطر با انساني ةوابست و پيوسته هم به ةجامع. است کرده تشديد را اوضاع فقط ،19-کوويد

 شترکم منافع به آسيب اعتماد، سلب اقتصادی، رکود احتمال اجتماعي، ثباتيبي خشونت، و درگيری

 ل،جه حماقت، توانيممي که درحالي. است شده رو هروب عدالتيبي و نابرابری و زيستمحيط مانند

و  مشکالت اين ةهم خاطر به را بزرگ های شرکت و سياستمداران برخي طمع و حرص کژانديشي،
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 هب توانمي که است آموزشبا تنها  بدانيم، مقصر ،دنکنمي تهديد را بشر ۀآيند که هايي چالش

 که امروز آموزاندانش پرورش، و آموزش طريق ازتوان اميد داشت  مي. بود اميدوار مثبتي تغييرات

 و انسجام از بهتری درک هستند، آينده شهروندان و اجتماعي فعاالن تجاری، و سياسي انرهبر

منجر  کهای  هبينانهکوت اقدامات از تا باشند زيرک کافي قدر به و پيدا کنند ها انسان متقابل وابستگي

 اجتناب کنند. ،شوندمي مدت بلند هایهفاجع به

 جهاني های شايستگينادر برای آموزش  يفرصت

 به عالقه و اشتياق ،اخير سال چند در کارانهمحافظه و گرايانهملي جهاني های به دليل سياست

 که است رسيده فرا آن زمان اکنون. است کاهش يافته پرورش و آموزش در جهاني های شايستگي

 کهينا دليل به تنها نه .شود تبديل پرورش و آموزش برنامة محوری به جهاني های شايستگي ةتوسع

 مناسب ایزمينه 19-ی کوويدگيرهمه که دليل اين به بلکه؛ است شده ترمهم و ترضروری امر اين

توجه به  ای گرانبها برای زمينه 19-کوويد یگيرهمه اول،. است کرده فراهم کار ايناجرای  برایرا 

 دوم،. است کرده فراهم هاانسان متقابل وابستگي و انسجامو نگاهي دوباره به  ،جهاني های شايستگي

 گيریياد به نياز و( هستند اجتماعي ارتباطات خواهان آنها بنابراين) اندشده تنها خانه در آموزاندانش

 ترپذيرامکان و تر جذاب جهاني های شايستگي در خصوص آموزشي هایبرنامه شودمي سبب ،آنالين

 ربةتج برایبستر موثرتری  نسبت به آموزش حضوری، آنالين آموزش شکل و قالب سوم،. دنباش

 .است فراهم کرده جهان سراسر در آموزاندانش مشارکتي آموزش

 ديجيتال: آموزش زندگي، يادگيری و کار در دنيای مجازی های شايستگي

 به توانندمي کودکان که ي استاطالعات فناوری از استفاده توانايي از فراتر ،ديجيتال های شايستگي

 اطفيع -اجتماعي هایتوانايي مهارت، دانش، از کاملي مجموعة ها،شايستگياين . يرندبگ ياد تنهايي

 همان که، است آن امر اين دليل. است مجازی دنيای در کار و يادگيری زندگي، برای الزم دانش و

 پرورش آمريکايي و آموزش: درگير راه يا رهبری راه م با عنوانکتاب در پيش سال ده از بيش که طور

 :نوشتم جهاني شدن عصر در

 اقعيو اجتماعي و سياسي اقتصادی، شناختي،روان نظر از ،فيزيکي دنيای ۀانداز به مجازی دنيای.. .

 نکته ينا گفتن. دارد فيزيکي دنيای در سزاييهب تأثير افتد،مي اتفاق مجازی دنيای در آنچه. است



 اهاشتب. اغراق نيست کنيم مي زندگي مجازی و فيزيکي دنيای دو هر در اکنون ما از بسياری که

 (.128 ص) است خيالي يا واقعي غير مجازی دنيای که کنيم فکر اين گونه است

 گفرهن در موفقيت با بخواهد کسي اگر. کردم مقايسه بيگانه فرهنگ يك با را مجازی دنيایمن 

 رزندانف آماده کردن مدارس وظيفة گرچها. باشد داشته را مربوطه هایتوانايي بايد کند، زندگي بيگانه

ه آموزشي روی برنام بيشتر فشار و تقاضا دليل به اما دارند، عهده بر ديجيتالي را های شايستگيبرای 

 ادگيری،ي زندگي، برای فرزندان آماده کردن قادر به)که بيشتر روی مطالب درسي تاکيد دارد(  سنتي

 د،دهنمي ارائه را فناوری يا ديجيتال سواد هایدرس مدارس. نيستند مجازی دنيای در معاشرت و کار

 زندگي آموزش جای به. است محدود ها درس اين به شده داده اختصاص زمان ،در بيشتر موارد اما

 بر يمبن گسترده نگراني دليل به والدين و مدارس بيشتر ،آموزانبه دانش مجازی دنيای در سالم

 عممنو را وسايلاين  از استفاده ،وسايل ديجيتال از استفاده در کودکان ايمني و مسئوليت عدم

 نوعيتمم آنالين آموزش و نتيجة عکس دارد فقط استفاده از وسايل ديجيتال ممنوعيت اما. ندکنمي

 .کندمي غيرممکن رااين وسايل 

. وندش مجازی دنيای وارد دانش و صالحيت با که به کودکان کمك کنيم تا است عالي فرصتي اين

 استفاده فناوری از بايد آموزاندانش شوند،مي آنالين آموزش ةارائ به مجبور مدارس که هنگامي

 رد آموزاندانش به کمك برای. بگيرند يادآموزش ببينند و  مجازی دنيای در مجبورند آنها. کنند

 اين از بايد مدارس مجازی، دنيای در مسئول شهروندان و پربار آموزاندانش به آنها شدن تبديل

 .استفاده کنند ديجيتال های شايستگي آموزش برای مناسب فرصت
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