ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺳﻬﻢ ﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎل داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﺘﺐ
اراﺋﻪ درس ﺑﻪ ﺷﻞ ﮐﻼﺳﯿ ،ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی درﺳ و ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮدن از ﻣﺘﻮد
ﻫﺎی درﺳ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺎﻣﻞ و اﺳﺘﺎد ذﮐ از آﻧﻬﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ ﻣﻌﻠﻢ
در وﻻﯾﺖ ﺳﻤﻨﺎن و ﺗﺨﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻣﺎﻣﻞ ﺷﺶ ﺳﺎل اﺳﺘﺎد ﺑﻮده و در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺘﻮد
ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﮔﻔﺖ » :ﻣﻦ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ
روزاﻧﻪ ﺧﻮد را در ﻣﺪت ﺗﻌﯿﻦ ﺷﺪه  50دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﺣﺘ ﻣﻦ از ﻃﺮاﺣ ﯾ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ درﺳ ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮدم .اﮐﺜﺮ زﻣﺎن ﻫﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی درﺳ ﺧﻮد ﻋﻘﺐ ﻣ
ﻣﺎﻧﺪم و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد اﺳﺖ «.اﺳﺘﺎد ذﮐ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ دارد ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺿﺨﯿﻢ درﺳ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺎ آﺧﺮ
ﺳﺎل ﺗﻌﻠﯿﻤ ﻣﺘﺐ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد .ﺑﺎ ﻣﺘﻮد درﺳ ﻣﺮﺳﻮم ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺎ ﻣﻤﻦ
اﺳﺖ«.
ﻃ ﯾ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ای ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﻠﯿﻤ ﻣﻌﻠﻢ در ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ راه
اﻧﺪازی ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،ذﮐ و ﻣﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل  38آﻣﻮزﮔﺎر دﯾﺮ از وﻻﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﻠﺦ،
ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﮐﻨﺪز ،ﺗﺨﺎر و ﺳﻤﻨﺎن اﺷﺘﺮاک ورزﯾﺪﻧﺪ وﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺣﻮﻣﺖ آﻟﻤﺎن و ﺳﻮﺋﯿﺲ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻤﻮﯾﻞ و ﻃﺮاﺣ ﮐﺮده ﺑﻮد.
در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻠﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎﯾ داﺷﺘﻨﺪ ،اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن
آﻣﻮزﮔﺎر ﮔﻮش دادﻧﺪ ﺑﻠﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻬﻢ ﻓﻌﺎل ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روی ﻣﺘﻮد ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺪرﯾﺲ و ﻧﻈﺮﯾﺎت در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ
و ﺗﺮﺑﯿﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد .در ﻫﻔﺘﻪ دوم آﻣﻮزﮔﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻃ ﯾ ﺑﺎز در
ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﻞ ﻋﻤﻠ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾ ﺑﺮای ذﮐ ﺑﻮد.
»ﻣﻦ درک ﮐﺮدم ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﻮب و ﻣﻔﯿﺪ ،ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﺪ .در ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺪون راﻫﻨﻤﺎی و ﺳﻬﻢ ﮔﯿﺮی
اﺳﺘﺎد ،ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت زﯾﺎد از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺮﻧﺖ و ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﻢ .ﺣﺎﻻ
ﻣﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﯿﺎﻣﻮزم ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮﺷﺎن را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﺪ .آﻣﻮزﮔﺎران ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺘﻮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺪرﯾﺴ را ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻨﺪ«.
ﻣﻌﻠﻤﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻌﻠ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻮری را ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﺤﻮری ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻤﻞ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪرﯾﺲ روزاﻧﻪ ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ زﻣﺎن ﺗﻌﯿﻦ

ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﯿﺎﻣﻮزم ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن را ﺟﻤﻊ آوری
ﮐﻨﺪ

ﺷﺪه  50دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ » .ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﻢ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﮐﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﺎدان ﻓﺮدا اﻧﺪ
ﻃﻮری ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ درﺳﺘ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮﺳﻨﺪی ﻣﻦ ﻣ
ﺷﻮد«.
در ﺟﺮﯾﺎن ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺷﻞ ﻋﻤﻠ ﮐﺎر
ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎن ﺳﻬﻢ ﮔﯿﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭼﻪ در ﻣﻀﻤﻮن ﻫﺎی ﺳﺎﯾﻨﺴ و ﭼﻪ در
ﻣﻀﻤﻮن ﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋ زﯾﺎد اﺳﺖ .ﻣﺎﻣﻞ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﻮﻣﺖ آﻟﻤﺎن ﻣﺘﺐ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد
را ﺑﺎ ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﻣ ﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﯾﻦ ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﻫﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ  .آﻣﻮزﮔﺎران ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر آزﻣﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠ
درﺳﻬﺎرا ﺑﻪ ﺷﻞ ﺗﯿﻮری ﻫﻢ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻖ داﻧﺶ
ﺷﺎﮔﺮدان ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ«.
اﺳﺘﺎدان آﯾﻨﺪه در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﻠﯿﻤ ﻣﻌﻠﻢ در ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از آﻣﻮزش ﻫﺎی اﺳﺘﺎدان
ﻣﺴﻠ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﻞ ﺑﺸﺮا ﯾ از ﺷﺎﮔﺮدان اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﺑﻌﺪ از
ﻓﺮاﻏﺖ آﻣﻮزﮔﺎر ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺷﻮد ،ﻣ ﮔﻮﯾﺪ » :اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺘﻮد
ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ .دﻓﻌﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ
ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺘﺐ را ﺑﺎزی ﮐﺮدم و ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزﮔﺎران و ﻣﺘﺐ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣ ﮐﺮدم .اﯾﻦ
ﻧﻘﺶ ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﯿﻠ آﻣﻮزﻧﺪه ﺑﻮد«.
ﯾ ﺗﻦ از دوﺳﺘﺎن ﮔﻞ ﺑﺸﺮا در ﺑﺎره اﺷﺘﺮاک در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدد ﺑﻮد .وﻟ ﮔﻞ ﺑﺸﺮا
اورا ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮد .او اﻓﺰود » :ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺎﻣﯿﻠ دوﺳﺘﻢ
ﺷﻮق اﺷﺘﺮاک درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ او ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اش
را ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﺑﺎ ﺑﺎزی در ﻧﻘﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺎ درک ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ آﺷﻨﺎی دارﯾﻢ
و ﭼﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ .اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺘﻢ ﺑﻪ آن
ﻧﯿﺎز دارد«.
از اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺘﺎدان ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﻠﯿﻤ ﻣﻌﻠﻢ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ آﻣﻮزﮔﺎران در ﺣﺎل ﺗﺤﻮل
اﺳﺖ .ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﺤﻮری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﺘﺐ ﻫﺎی
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن راه ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
آﯾﻨﺪه درﺧﺸﺎن ﺗﺮ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ.
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