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دبيريادداشت سر

 درسى از فرايندى ناگزير تبعيت مى�كرد؛�تا همين ديروز برنامه
بدون كوچك�ترين انعطاف و نرمشى و بدون توجه بـه مـخـاطـب.
عالقه�ها، انگيزه�ها و سبك�هاى يادگيرى مخاطبان كم�تر مورد توجه
قرار مى�گرفت. قرار بود انبانى از معلومات و محفوظات صواب و
ناصواب، ذهن و خيال فرزندان ما را شكل بدهد و كـتـاب درسـى
به�عنوان يك منبع غير�قابل تغيير، در كانون توجه و حمايت عده�اى

از برنامه�ريزان درسى باشد.
 درسى� درسى متحول شده است. برنامه�اما امروز، نگاه به برنامه

نقشه�اى براى يادگيرى و زمينه�ساز تجربه�هاى نو براى دانش�آموزان
شده است.

مشاركت معلم و فعاليت دانش�آموز، يك اصل پذيرفته شده و
 دانش�آموز و تقويت تفكر نقـاد و�قابل قبول است. رشد همه�جانبـه

خالق مورد توجه قرار گرفته است.
 درسى ملى�رويكرد نوين آموزشى معطوف به هدف�هاى برنامه

و تربيت نسلى پژوهشگر و انديشـه�ورز اسـت. در رويـكـرد تـازه،
 درسى است.� برنامهِ پازلِكتاب درسى قطعه�اى از مجموعه قطعات

الجرم، كتاب درسى ديگر فقط يك انتخاب ناگزير نيست.
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 درسى تدوين شده�اند. هم معلم و هم�كتاب�هاى متعددى همسو با هدف�هاى برنامـه
دانش�آموز، هر دو حق انتخاب دارند. تدوين ده�ها كتاب كمك آموزشى و درسى، كسب

 آموزشى، فرصت انتخاب�و جذب اطالعات، گشودن دريچه�هاى تفكر، و… براى هر ماده
ى پيداّ كتاب�هاى درسى تسر�را به مصرف�كنندگان داده است. چرا نبايد اين تنوع به حوزه
كند و برنامه�هاى درسى را از انزوا و بى�خبرى بيرون بكشد؟

توليد كتاب آموزشى، متناسب با گسـتـره عـالقـه�هـا، انـگـيـزه�هـا، تـوانـمـنـدى�هـا و
استعدادهاى دانش�آموزان و معلمان، و از همه مهم�تر، پذيرش اين معنا كه سبك يادگيرى
هر فرد متفاوت از ديگرى است، فراهم آوردن امكان انتخاب كتاب�هاى آموزشى مناسب

 درسى را رونق مى�بخشد. براى تولـيـد�توسط دانش�آموزان و معلمان، ساز�و�كار بـرنـامـه
كتاب�هاى آموزشى بايد فرايند توليد آن را با زمان همگام كرد و سهم ياددهنده و يادگيرنده
و حتى خانواده�ها را بيش�تر از گذشته مورد توجه قرار داد. باور كنيم كه فراگيـران عـصـر
سرعت در ارتباطات و توليد اطالعات، ديگر فراگيران پيشين نيستند؛ نيازهاى آموزشـى

تازه دارند و آگاهى�هاى نوتر و به هنگام�تر مى�خواهند.
ت�شكنى و اتخـاذّتوليد و تدوين منابع آموزشى منطبق با نيازهاى آنان، نـيـازمـنـد سـن

 آموزش مى�توانند به�صورت�رويكردى جسورانه است. بديهى است، تنها ناشرانى در حوزه
 فعاليت دهند كه با نگاهى تازه به ماجراى ياددهى�ـ يادگيـرى�موفق سرمايه�گذارى و ادامـه

بپردازند.




