تُوفوو پنیر نیست :بازنگری آموزش بدون مدارس در طول کُووید19-
يُونگ ژائو
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چه چيزی آموزش داده ميشود :بازنگری برنامة درسي
مقدمه
«توفوو 4پنير نيست ».جملهای است که به گروهي از معلمان يك مدرسة ابتدايي 5گفتم؛ مدرسهای
در هنگکنگ که مُصمم است بحران کوويد 19-را به فرصتي برای بازنگری در آموزش تبديل کند.
توفوو پنير نيست ،بنابراين نبايد انتظار داشته باشيم که بُو و مزهای شبيه پنير داشته باشد .همچنين
نبايد وانمود کنيم که پنير است يا تالش کنيم بگوييم که طعم و بويي شبيه پنير دارد .مطلبي که
سعي در بيان آن داشتم اين بود که بايد اين واقعيت را بپذيريم که مدارس بسته شدهاند و نبايد
تظاهر کنيم که آموزش آنالين درست شبيه آموزش حضوری است؛ بلکه بايد بهترين شرايط را از
موقعيت به وجود آمده فراهم کنيم .در آخرين مطلب وبالگم ،6اين ايده را توضيح دادهام :نمي
توان تمام عملکردهایي را که مدارس در جامعۀ ما دارند با آموزش آنالین جایگزین کرد،
اما از آموزش آنالین ميتوان خیلي بیشتر از اینکه فقط نسخۀ فشرده و کوچکي از آموزش
حضوری است ،انتظار داشت.
در طي چند هفتة گذشته ،در بسياری از کشورهای مختلف دنيا با معلمان و متوليان سياستگذاری
در آموزش و پرورش گفتوگو کردهام .من عميقاً تحت تاثير تعهد و فداکاری جهاني در فراهم کردن
بهترين تجربة آموزشي برای دانشآموزان در طول دورۀ همهگيری کُوويد 19-قرار گرفتم .افزون بر
اين ،بسياری از اقدامات افراد و سازمانها ،الهام بخش و مشوق من بودند تا دربارۀ چگونگي تعليم و
تربيت در آينده تجديد نظر کنم.
Tofu is not Cheese: Reimagine Education without Schools During Covid19
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 2یونگ ژائو رئيس بخش آموزش جهاني دانشكدة آموزش در دانشگاه اُورِگان است  .آثار وی عمدتاً به پيامدهای جهاني شدن و فناوری در آموزش و پرورش متمرکز است.
 3سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشي
 4تُوفوو مادهای غذایي شبيه پنير است که از شير سویا درست مي شود ولي نه طعم و مزه و نه بوی پنير را دارد.
)ESF Quarry Bay Primary School (QBS
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به نظر ميرسد که وجه مشترک بين تمام روشهای نوآورانه «عدم بازگشت به همان روش
آموزشي ،پس از بازگشت به همان مدرسه» است .7اما متأسفانه تمايل بيشتر افراد ،به جز گروهي
کوچك از معلمان نوآور ،بازگشت به همان مدرسه و همان روش آموزشي است .بيشتر دولتها و
مسئوالن آموزش و پرورش بهجای استفاده از فرصتهای به وجود آمده ناشي از اين بحران ،در حال
مديريت بحران هستند .من تصميم دارم دربارۀ فرصتهای به وجود آمده ،به تدريج مجموعه مطالبي
را در وبالگم بنويسم و برای استفاده از اين فرصتها پيشنهادهايي را ارائه دهم.
من موضوع را با تجديدنظر در برنامة درسي و اين که آموزش چيست ،شروع ميکنم.
دست نگه دارید و دوباره فکر کنید :چه چیزی ارزش آموزش و یادگیری دارد؟
ما يك فرصت نادر داريم که آنچه را هميشه آموزش ميداديم (يا تالش برای آموزش آن داشتيم) به
چند دليل بررسي کنيم.
اول :کوويد 19-سبب شدهاست تا بسياری از آزمونها ،که دانشآموزان را در معرض استرس و
فشار عصبي قرار ميداد لغو شوند و دست کم فشار آموزش برای ارزشيابي ،هرچند به طور موقت ،از
بين برود.
دوم :پذيرش دانشجو در دانشگاهها بايد به مدارک ديگری غير از نمرات آزمون استناد کنند و بسياری
از دانشگاهها اعالم کردهاند که تصميم دارند از نمرات آزمونهای استاندارد برای پذيرش استفاده
نکنند .اين تصميم ممکن است برای برخي موقتي و برای برخي نيز دائمي باشد؛ زيرا به دليل وجود
کوويد ،19-تعداد دانشگاههايي که درصدد کاهش الزام نمرات آزمون هستند ،افزايش يافته است.
سوم :در جريان بحران کوويد 19-دولتها و نهادهای رسمي به طور منطقي نميتوانند از مدارس
انتظار داشته باشند که از برنامة درسي تجويزی پيروی کنند.
چهارم :آموزش آنالين برای ارائة آموزش با کيفيت باال در خصوص برخي از دروس که به طور سنتي
مهم و با ارزشاند ،مناسب نيست.
Not to return to the same education after we return to the same school

7

پنجم :اجبار دانشآموزان به يادگيری مطالب مشابه با سرعت و ميزان يکسان و همچنين ارزشيابي
از آموختههای آنها با آزموني مشابه ،غيراخالقي و ناعادالنه است؛ زيرا محيطهای يادگيری آنها به
دليل وضعيت خانوادگيشان به همين اندازه نابرابر و ناعادالنه است.
ششم :در طول اين بحران ،والدين و عموم مردم بيشتر نگران سالمت جسمي و همچنين سالمت
اجتماعي و عاطفي فرزندانشان هستند تا محتوای علمي و آموزشي؛ بنابراين سياستگذاران آموزشي
و معلمان بايد به اين موضوع نيز توجه داشته باشند.
به اين ترتيب ضرورت دارد سياستگذاران آموزشي ،مديران مدارس ،معلمان و والدين بهطور جدی
تجديدنظر کنند :آيا الزم است مدرسه را شبيهسازی کنيم و هر آنچه را که قرار بود در مدرسه
تدريس شود ،آموزش دهيم؟ آيا اين منطقي و خردمندانه است که از هر دانشآموزی بخواهيم با
وجود شرايط فردیای که دارد ،مطالب مشابه را در زمان يکسان و مانند قبل ياد بگيرد؟ آيا اين به
نفع دانشآموزان و معلمان است که آنها را ملزم به پيروی از همان برنامة درسي تجويزی کنيم که
گويي هنوز در مدرسه هستند؟ پاسخ پيشنهادی من «خير» است.
امکانات جدید :شایستگيهای جهاني و دیجیتال
با اين توصيف ،اين يك فرصت عالي برای آموزش مطالب متفاوتي است که آرزو داشتيم آنها را
بتوانيم آموزش دهيم اما در برنامة آموزشي مدرسه فضا و زمان کافي برای اجرای آن نداشتيم.
شايستگيهای جهاني و ديجيتال دو نمونه هستند.
از مدتها قبل ،از شايستگيهای جهاني و ديجيتال به عنوان تواناييهای مهم قرن بيستويکم ياد
شدهاست .در سال  2009در کتابم با عنوان درگیر راه یا رهبری راه :آموزش و پرورش آمریکایي
در عصر جهاني شدن 8افزون بر دنيای محلي و فيزيکي ،موضوع ظهور دو دنيای جديدی را به
ميان آوردم که انسانها در آنها زندگي خواهند کرد؛ دنيای جهاني و دنيای مجازی (ديجيتال) .9باور
دارم که اين دو دنيا در زمينة فعاليتهای اقتصادی ،تأثيرات سياسي ،زندگي اجتماعي و دوستي و
همچنين آموزش به واقعيت تبديل شدهاند .توانايي داشتن زندگي موفق در اين دو دنيا مهمتر از
Catching Up or Leading the Way: American Education in the Age of Globalization
global world and the virtual (digital) world
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هميشه است ،به خصوص با توجه به تغييراتي که کوويد 19-در جهان به وجود آوردهاست .اما
سياستگذران آموزشي و مدارس با وجود استقبال گسترده از اهميت اين دو دنيا در مقام نظر ،به
نُدرت تالشي جدی برای کسب اين شايستگيها در مقام عمل کردهاند.

تعريف من از شايستگيهای جهاني
وقتي به نوشتههايم دربارۀ شايستگيهای جهاني مراجعه کردم ،شگفتزده شدم که عبارت زير را در
سال  2009در مقالهای آوردهام که در مجلة رهبری آموزشي 10منتشر شده است:
در حالي که اين کلمات را مينويسم ،جهان با يك بحران بيسابقة اقتصادی و ويروس کشندۀ
 H1N1روبهروست .هر دو بحران شوک بزرگي هستند که نشان ميدهد نسل بشر وارد عصر جديدی
شده است که در آن مرزهای جغرافيايي و سياسي ،ديگر برای جداسازی شش ميليارد عضو آن در
سراسر جهان فايدهای ندارند.

تعريفهای متفاوتي دربارۀ شايستگيهای جهاني وجود دارد .تعريف من به ماهيت انسجام و وابستگي
متقابل بشريت در دنيای جهاني 11متمرکز است .بنابراين تعريف من بر توانايي و دانش مورد نياز
برای درک وابستگي متقابل جهاني ،اقتصاد جهاني ،چالشها و تعارضهای جهاني و افزون بر اينها
به اشتياق و توانايي انجام اقدامات برای ايجاد تغييرات مثبت در جهان تأکيد ميکند تا همة انسانها
بتوانند در صلح و سعادت زندگي کنند.

افزايش اهميت شايستگي های جهاني
شايستگيهای جهاني درميان همهگيری کوويد 19-ضرورت بيشتری يافته است .سالهای اخير
شاهد ظهور بيگانههراسي ،نژادپرستي ،مليگرايي و انزواگرايي 12در جهان بودهايم .همهگيری بيماری
کوويد ،19-فقط اوضاع را تشديد کردهاست .جامعة به هم پيوسته و وابستة انساني با خطر افزايش
درگيری و خشونت ،بيثباتي اجتماعي ،احتمال رکود اقتصادی ،سلب اعتماد ،آسيب به منافع مشترک
مانند محيطزيست و نابرابری و بيعدالتي روبهرو شده است .درحالي که ميتوانيم حماقت ،جهل،
کژانديشي ،حرص و طمع برخي سياستمداران و شرکتهای بزرگ را به خاطر همة اين مشکالت و
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چالشهايي که آيندۀ بشر را تهديد ميکنند ،مقصر بدانيم ،تنها با آموزش است که ميتوان به
تغييرات مثبتي اميدوار بود .ميتوان اميد داشت از طريق آموزش و پرورش ،دانشآموزان امروز که
رهبران سياسي و تجاری ،فعاالن اجتماعي و شهروندان آينده هستند ،درک بهتری از انسجام و
وابستگي متقابل انسانها پيدا کنند و به قدر کافي زيرک باشند تا از اقدامات کوتهبينانهای که منجر
به فاجعههای بلند مدت ميشوند ،اجتناب کنند.

فرصتي نادر برای آموزش شايستگيهای جهاني
به دليل سياستهای جهاني مليگرايانه و محافظهکارانه در چند سال اخير ،اشتياق و عالقه به
شايستگيهای جهاني در آموزش و پرورش کاهش يافته است .اکنون زمان آن فرا رسيدهاست که
توسعة شايستگيهای جهاني به برنامة محوری آموزش و پرورش تبديل شود .نه تنها به دليل اينکه
اين امر ضروریتر و مهمتر شده است؛ بلکه به اين دليل که همهگيری کوويد 19-زمينهای مناسب
را برای اجرای اين کار فراهم کردهاست .اول ،همهگيری کوويد 19-زمينهای گرانبها برای توجه به
شايستگيهای جهاني ،و نگاهي دوباره به انسجام و وابستگي متقابل انسانها فراهم کردهاست .دوم،
دانشآموزان در خانه تنها شدهاند (بنابراين آنها خواهان ارتباطات اجتماعي هستند) و نياز به يادگيری
آنالين ،سبب ميشود برنامههای آموزشي در خصوص شايستگيهای جهاني جذابتر و امکانپذيرتر
باشند .سوم ،شکل و قالب آموزش آنالين نسبت به آموزش حضوری ،بستر موثرتری برای تجربة
آموزش مشارکتي دانشآموزان در سراسر جهان فراهم کرده است.

شايستگيهای ديجيتال :آموزش زندگي ،يادگيری و کار در دنيای مجازی
شايستگيهای ديجيتال ،فراتر از توانايي استفاده از فناوری اطالعاتي است که کودکان ميتوانند به
تنهايي ياد بگيرند .اين شايستگيها ،مجموعة کاملي از دانش ،مهارت ،تواناييهای اجتماعي -عاطفي
و دانش الزم برای زندگي ،يادگيری و کار در دنيای مجازی است .دليل اين امر آن است که ،همان
طور که بيش از ده سال پيش در کتابم با عنوان درگير راه يا رهبری راه :آموزش و پرورش آمريکايي
در عصر جهاني شدن نوشتم:
 ...دنيای مجازی به اندازۀ دنيای فيزيکي ،از نظر روانشناختي ،اقتصادی ،سياسي و اجتماعي واقعي
است .آنچه در دنيای مجازی اتفاق ميافتد ،تأثير بهسزايي در دنيای فيزيکي دارد .گفتن اين نکته

که بسياری از ما اکنون در هر دو دنيای فيزيکي و مجازی زندگي ميکنيم اغراق نيست .اشتباه
است اين گونه فکر کنيم که دنيای مجازی غير واقعي يا خيالي است (ص .)128

من دنيای مجازی را با يك فرهنگ بيگانه مقايسه کردم .اگر کسي بخواهد با موفقيت در فرهنگ
بيگانه زندگي کند ،بايد تواناييهای مربوطه را داشته باشد .اگرچه مدارس وظيفة آماده کردن فرزندان
برای شايستگيهای ديجيتالي را بر عهده دارند ،اما به دليل تقاضا و فشار بيشتر روی برنامه آموزشي
سنتي (که بيشتر روی مطالب درسي تاکيد دارد) قادر به آماده کردن فرزندان برای زندگي ،يادگيری،
کار و معاشرت در دنيای مجازی نيستند .مدارس درسهای سواد ديجيتال يا فناوری را ارائه ميدهند،
اما در بيشتر موارد ،زمان اختصاص داده شده به اين درسها محدود است .به جای آموزش زندگي
سالم در دنيای مجازی به دانشآموزان ،بيشتر مدارس و والدين به دليل نگراني گسترده مبني بر
عدم ايمني و مسئوليت کودکان در استفاده از وسايل ديجيتال ،استفاده از اين وسايل را ممنوع
ميکنند .اما ممنوعيت استفاده از وسايل ديجيتال فقط نتيجة عکس دارد و آموزش آنالين ممنوعيت
اين وسايل را غيرممکن ميکند.
اين فرصتي عالي است که به کودکان کمك کنيم تا با صالحيت و دانش وارد دنيای مجازی شوند.
هنگامي که مدارس مجبور به ارائة آموزش آنالين ميشوند ،دانشآموزان بايد از فناوری استفاده
کنند .آنها مجبورند در دنيای مجازی آموزش ببينند و ياد بگيرند .برای کمك به دانشآموزان در
تبديل شدن آنها به دانشآموزان پربار و شهروندان مسئول در دنيای مجازی ،مدارس بايد از اين
فرصت مناسب برای آموزش شايستگيهای ديجيتال استفاده کنند.

مرجع اين ترجمه ،از آدرس زير قابل دسترسي است.
https://nepc.colorado.edu/blog/tofu-not-cheese

