
گفت وگو: فاطمه خرقانيان

 اين ميزگرد با هدف بررسـى تأثير جشنوارة رشد بر كتابهاى 
كمك آموزشى شكل گرفته اسـت. لذا سعى كرديم از همكارانى 
براى حضـور در اين ميزگـرد دعوت كنيم، كـه در زمينة توليد 
كتابهاى كمك آموزشى فعاليت دارند يا در داورى جشنوارة رشد 

دخيل بوده اند. لطفاً دوستان خود را معرفى كنند.
 بنده محمدرضا عنانى سراب هستم. از سال 1370 در دفتر 
ــى با  ــي در گروه زبان انگليس برنامه ريزي و تأليف كتاب هاي درس
ــته ام.  ــى» همكارى داش ــازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزش «س
ــود و بعد به مدت پنج  ــمى و پاره وقت ب ابتدا همكارى ما غيررس
شش سال در گروه زبان مسئوليت گروه را به عهده داشتم. در اين 
ــتم. به عالوه، در  ــه در ارتباط با تأليف كتاب فعاليتهايى داش فاصل
ــهاى ضمن خدمت و تأمين مدرس  آموزش معلمان، به ويژه آموزش
و هم چنين در تهيه و تدوين برنامه هاى درسى مراكز تربيت معلم 

و تدوين راهنماي برنامه درسي زبان خارجي مشاركت داشتم. 
ــگاه شهيد بهشتى»  بنده در حال حاضر عضو هيئت علمى «دانش
هستم و مسئوليت سردبيرى مجله رشد آموزش زبانهاى خارجى 

را به عهده دارم. 
ــي  ــر زبان انگليس ــتم. دبي  شـهال زارعـى نيسـتانك هس
ــودم. 1364 به  ــال هاي 1356 تا 1364 ب ــرورش در س آموزش وپ
سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى منتقل شدم و براى مدتى 
با گروه زبان به عنوان كارشناس همكارى داشتم. سپس  به مدت 

دو سال كارشناس مسئول شدم و هم زمان از سال 1365 تاكنون 
ــتم. دو دوره به عنوان  ــد آموزش زبان هس مدير داخلى مجلة رش
ــئول گروه كتاب هاي زبان خارجي، با طرح سامان دهى  داور و مس
كتابهاى كمك آموزشى همكارى داشتم. در يك دوره از جشنوارة 
ــى كه بنده در تهيه آن  ــد هم، يك مجموعه كتاب كمك درس رش

مشاركت داشتم، به عنوان مجموعة برگزيده انتخاب شد.
 سيدسـعيد عظيمى، كارشناس «كانون زبان ايران» هستم. 
حدود 15 سال است كه در كانون زبان مشغول هستم. حدود 10 
ــت كه مديريت انتشارات كانون زبان را به عهده دارم و 8  سال اس
سال است كه سردبير نشريات كمك آموزشى كانون هستم. كانون 
ــر مى كند. در  ــنى متفاوت پنج فصل نامه منتش براى گروه هاى س
ــنى كودك و نوجوان كتاب  ــار اين فعاليتها، براى گروه هاى س كن

هم تأليف كرده ام.
 حسين گل بستان هستم. از سال 1360 وارد آموزش و پرورش 
شدم و تا االن حدود 30 سال و اندى است كه در حيطه هاى متفاوت 
آموزش و پرورش مشغول تدريس هستم. هم چنين حدود 12 سال 
است كه در مراكز تربيت معلم تدريس مى كنم. در همين حال، در 
چند دانشگاه هم درس مى دهم. در سال تحصيلى 80-1379، مرا 
ــر تأليف دعوت كردند و بعد  ــناس به گروه زبان دفت به عنوان كارش
كارشناس مسئول شدم. هم زمان با آن، در دفتر تكنولوژى آموزشى 
ــه كار بوده ام. در  ــغول ب در ارتباط با مجموعه هاى آموزش زبان مش

سامان بخشى كتاب هاى آموزش زبان؛ 
چرا و چگونه

Roshd & Teachers

ميـزگـرد بررسـي نقـش جشـنواره رشــد 
در بهبـود كيـفي كـتاب هاي كمــك آموزشي
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حال حاضر مسئول طرح سامان بخشى محتواى آموزشى فرهنگى 
ــات و اطالعات  ــاورى ارتباط ــت فن ــگاههاى آزاد در «معاون آموزش
آموزشى» هستم. در طول اين مدت فعاليتهاى گوناگونى در ارتباط 
با بررسى كتابهاى آموزشى و تحليل محتواى مجموعه هاى آموزش 
زبان در آموزشگاههاى آزاد زبان انجام داده ام. در سال 1380 مسئول 
ــي رشته زبان شدم كه به اتفاق  گروه داورى كتابهاى كمك آموزش

دوستان كار را انجام داديم و نتايج خوبى هم داشت.
ــتم. از سال   بنده سـهراب غالمپور هس
1352 با مدرك ديپلم دانش سراى مقدماتى 
ــدم. هم زمان با  ــرورش ش ــوزش و پ وارد آم
تدريس به ادامة تحصيل پرداختم و در سال 
ــانس  ــق به اخذ مدرك فوق ليس 1372 موف
ــدم.  ــى ش ــوزش زبان انگليس ــتة آم در رش
ــوان بهترين معلم  ــان هم به عن همان زم
ــال 1380  ــدم. س زبان تهران انتخاب ش
ــته شدم،  از آموزش و پرورش بازنشس
ــازمان پژوهش  اما در دهة 60 با س
ــادم  ي و  ــته ام  داش ــكارى  هم
ــت كه يكى از سؤاالت  هس
 sample» ــوان  به عن من 
ــن اين كه  ــد. ضم ــه چاپ ش test» در مجل
ــرده ام. در عين حالى كه به  ــم به مجله ارائه ك ــب ديگرى ه مطال
ــى مى پردازم، چند دوره يكى از داوران  تأليف كتابهاى كمك درس
ــش از 20 دوره در  ــى بوده ام و بي ــنوارة كتابهاى كمك درس جش
ــهاى ضمن خدمت تأمين نيروى انسانى تدريس كرده ام. در  كالس
ــه» و چند ناشر ديگر، در زمينة  ــارات مدرس حال حاضر با «انتش

چاپ و انتشار كتابهاى كمك درسى فعاليت دارم.
ــال 1366 وارد آموزش و پرورش   نوراله قربانى هستم. از س
ــال 1376 به صورت  ــابقة خدمت دارم. در س ــال س ــدم. 25 س ش
ــى دفتر تأليف مشغول به كار شدم.  پاره وقت در گروه زبان انگليس
ــال در زمينة برنامه ريزى آموزشى براى دوره هاى  به مدت 10 س
ــتم.  ــطه و تربيت معلم با اين دفتر همكارى داش راهنمايى، متوس
ــاى غالمپور و خانم  ــد، به اتفاق آق ــنوارة رش در يك دوره از جش
زارعى داور بوده ام. در تمامى جشنواره هاى تدريس، چه راهنمايى 
ــتان، حضور داشته ام. به مدت يك سال هم به اتفاق  و چه دبيرس
خانم زارعى تهية محتواى مجلة راهنمايى زبان را به عهده داشتيم. 
بعد از آن به اتفاق آقاى غالمپور تأليف كتابهاى كمك آموزشى را 
براى چند ناشر شروع كرديم. بنده تاكنون حدود 40 عنوان كتاب 
كمك آموزشى نوشته ام. هم چنين، به تشويق آقاى غالمپور، چند 
ــات ديگر داشته ام.  مورد قرائت كتاب در دفتر تكنولوژى و مؤسس

ــتان تهران بودم. طى سالهاى گذشته  ــال سرگروه زبان اس 12 س
ــان در پايه هاى متفاوت هم پرداخته ام كه  به تدريس ويديويى زب

به صورت نرم افزار در بازار ارائه مى شود.
 سيدمسـعود حاجى سيدحسينى فرد هستم. من از سال 
ــدم و از سال 1372 تدريس را  ــتة دبيرى زبان ش 1370 وارد رش
ــروع كردم. سال 1376 فارغ التحصيل كارشناسى ارشد شدم و  ش
ــال 1380 به عنوان عضو «شوراى برنامه ريزى گروه زبان» با  از س
دفتر تأليف شروع به همكارى كردم. از سال تحصيلى 1383-84، 
ــناس  ــاره همكارى ام را به عنوان كارش ــس از اندك وقفه اى دوب پ
ــپس كارشناس متوسطه با دفتر از سر گرفتم. اين  راهنمايى و س
ــه دوره  ــت. طى اين مدت در س ــال 1387 ادامه داش رابطه تا س
داور جشنواره براى دوره هاى راهنمايى و متوسطه بوده ام. كار من 
بيشتر آموزشى بوده و تأليفات چندانى ندارم. اكنون مدرس مراكز 

تربيت معلم هستم و در رده هاى متفاوت آموزشى فعاليت دارم.

چه نيازى به مواد كمك آموزشى است؟
 عنانى: فكر مى كنم همة ما فعاليتهايى داشته ايم كه مى توانند 
مبنايى براى قضاوت دربارة جشنوارة رشد و كتابهاى كمك آموزشى 
باشند. بحثمان را با موضوع «برنامة درسى، امكانات و محدوديتها» 
ــروع مى كنيم. محصول نهايى برنامة درسى، كتاب درسى است  ش
كه مى تواند به شكل بستة آموزشى ارائه شود. درس زبان با توجه 
ــت، نياز دارد منابع گوناگونى در  به ماهيتش كه مهارت آموزى اس
ــد. به همين دليل خيلى از كتابهاى  اختيار دانش آموز و معلم باش

آموزشى زبان به صورت بستة آموزشى ارائه مى شوند.
ــى نگاه كنيم،  ــه كتابهاى كمك آموزش ــن، اگر بخواهيم ب بنابراي
ــى را ببينيم. بايد ببينيم  ــد برنامه و كتاب درس ــة اول باي در وهل
ــم جايگاه كتابهاى  ــا و امكاناتى دارد تا بتواني ــه چه محدوديته ك
ــى ما، غير  ــى را مورد قضاوت قرار دهيم. برنامة درس كمك آموزش
از كتاب درسى، منبع ديگرى ندارد. منبع مكتوبى كه به ما كمك 
كند روند برنامه ريزى و مؤلفه هاى برنامه را از آن استخراج كنيم، 

در اختيار نداريم. بنابراين بايد به كتاب درسى رجوع كنيم. 
ممكن است گفته شود كه برنامه باالخره محتوايى دارد. اين محتوا 
ــود و نياز به تمرين دارد. آيا تمرين فقط بايد به كالس  ارائه مى ش
درسى محدود شود يا بايد در خارج از كالس درس و براى اوقات 
ــود؟ اين يك محور بحث  فراغت هم فرصتى براى تمرين ايجاد ش

ماست.
بحث ديگر اين است كه آموزش به سنجش نياز دارد. ما آزمونهاى 
ــرى و كنكور را داريم كه تعيين كننده هستند. بايد  داخلى، سراس
ببينيم سرفصلهايى كه براى امتحانات در نظر گرفته مى شوند، تا 
چه حد با سرفصلهاى كتاب درسى هماهنگى دارند و كارهايى كه 
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ــام مى گيرند، تا چه حد بچه ها را براى آن امتحانات  در كالس انج
[ آزمون ها] آماده مى كنند. آيا كتاب درسى براى اين منظور كافى 
ــرفصلهاى امتحانات تا چه حد با برنامه و كتاب  ــت يا خير؟ س اس
ــى همراه هستند؟ آيا آن را غنى تر مى كنند و يا از كيفيتش  درس

مى كاهند؟
به دليل محدوديت ها كه به بعضي از آن ها اشاره شد، ضرورت وجود 
كتابهاى كمك آموزشى احساس مى شود. اگر چنين نبود، ما در اين 
ــتيم. اگر به شمارگان اين  ــطح كتابهاى كمك آموزشى نمى داش س
ــمارگان قابل توجهى است و اگر  كتابها نگاه كنيد، مى بينيد كه ش
ــتند.  به عناوين نگاه كنيد، مى بينيد كه عناوين خيلى متنوع هس
بنابراين چنين نيازى وجود داشته است كه براى پاسخ گويى به آن، 
ــرانى وارد ميدان شده و دست به تأليف اين كتابها زده اند و اين  ناش
كتابها هم مورد استفاده و استقبال قرار مى گيرند. در اين زمينه به 
نهادى نياز است كه راه را نشان دهد و هدايت كند. «دفتر انتشارات 
كمك آموزشى» اين وظيفه را به عهده دارد. وظيفه اش اين است كه 
ــي الزم را تهيه كند و در  ــى، مواد كمك آموزش در كنار برنامة درس
ــران در بيرون اين كار را انجام دهند،  اختيار قرار دهد. حال اگر ناش

دفتر بايد نظارت و هدايت كند.
درحقيقت به نظر مى آيد جشنوارة رشد با همين هدف راه اندازى 
ــر كتابهاى كمك آموزشى سامان دهد و  ــده است تا به بازار نش ش
خط و خطوط را مشخص كند. درحقيقت معيارى معين كند و به 
ــران جهت دهد تا خود را با برنامة درسى هماهنگ  مؤلفان و ناش
ــان را هماهنگ مى كنند،  ــد. اما اين كه تا چه حد آنها خودش كنن
ــؤالى است كه ما مى خواهيم در اين ميزگرد به جوابش برسيم.  س
ــه: چه نيازى به مواد  ــؤال را مطرح مى كنم ك بنابراين من اين س
ــى زبان خارجى در كشور ما وجود دارد و داليل اين  كمك آموزش

نياز چيست؟ اين نياز از كجا سرچشمه مى گيرد؟ 

نقش تكميلى كتابهاى كمك آموزشى
 قربانى: من با شرح تجربه اى كه به عنوان داور جشنوارة رشد 
ــروع مى كنم تا موضوع ملموس تر شود. فهرست وارسى  داشتم، ش
ــاس آن كتابها را ارزيابى  ــد تا براس (check list) به ما داده مى ش
ــه: «ميزان انطباق كتاب كمك  ــم. يكى از معيارها اين بود ك كني
ــى مى كنيد؟» البته اين  ــى را چگونه ارزياب ــى يا برنامة درس درس
ــت. ما برنامة درسى  ــه براى خود ما مطرح بوده اس ــؤال هميش س
ــت.  را در اختيار نداريم و اين بزرگ ترين ضعف آموزش زبان ماس
ــى است. همان طور  تنها چيزى كه ما در اختيار داريم، كتاب درس
ــى از جنبه هاى متفاوت مورد  كه همة ما مى دانيم، كتابهاى درس
ــى كه معلمها  ــهاى تدريس انتقاد قرار گرفته اند. هم چنين، بر روش
براى كاربرد اين كتابها استفاده مى كنند و روشهاى ارزش يابى كه 

قرار است پيشرفت تحصيلى دانش آموزان را 
مورد سنجش قرار دهند، انتقاد وجود دارد. 

اين سه عامل، عواملى هستند كه نقص 
را تشديد مى كنند. هريك از اين 

ــص بخش قبلى را  نقصها، نق
تشديد مى كند.

ــوان داور  ــاال وقتى ما به عن ح
كمك  كتابهاى  ــم  مى خواهي
ــى كنيم،  ــى را بررس آموزش
بزرگ ترين مشكلى كه پيدا 
مى كنيم اين است كه تمام 
اين واقعيتها را مى دانيم و 

مى خواهيم اين كتابها را با حالت ايده آلى كه حتى مدون نشده است 
و هيچ كدام تجربه اش را نداريم، مقايسه كنيم و نمره دهيم.

ــك پارادوكس مواجه  ــت و ما با ي ــكل همين جاس بزرگ ترين مش
ــى را تكميل كند،  ــاب درس ــت كت ــويم. اين كتاب قرار اس مى ش
ــى خود مبتنى بر برنامة درسى نيست و به  درحالى كه كتاب درس
خودى خود اهداف درستى را پى نمى گيرد. حال وقتى مى خواهيم 
كتاب كمك آموزشى را ارزيابى كنيم، آيا بايد آن را منطبق با كتاب 

درسى ارزيابى كنيم و با منطبق با روشهاى درست آموزشى؟
من وقتى به اين نقطه مى رسم، نمى توانم يكسان عمل كنم. هميشه 

احساس مى كنم نمره اى كه مى دهم، نمره اى كامًال نظرى است.
ــى كتابها  ــى ارزياب ــت كه در فهرست وارس ــكل ديگر اين اس مش
مى پرسند: كتاب چه قدر از نظر تصويرى و ظاهرى مناسب است؟ 
سؤال اين است كه مگر كتاب درسى چه قدر مناسب بوده است؟

ــى باشد،  ــت مكمل كتاب درس ــى قرار اس اگر كتاب كمك درس
ــيم. اگر  ــتاندارد خيلى متفاوتى برايش قائل باش پس ما نبايد اس
مى خواهيم براى كتابهاى كمك درسى اتفاقى بيفتد، بايد كتابهاى 

درسى مورد توجه قرار گيرند.
ــاز به كتابهاى  ــه موضوع دوم يعنى ني  حسـيني فرد: من ب
ــى از جنبه هاى  ــردم. كتابهاى كمك درس ــى برمى گ كمك درس
ــم در دورة راهنمايى،  ــند. ما مى داني متفاوت مى توانند مفيد باش
ــود،  به عنوان دورة پايه كه در آن مهارتهاى ابتدايى آموخته مى ش
ــى باشد و روى اين زمينه ها در  بايد زمينه هاى آن در كتاب درس
كتابهاى كمك درسى كار شود، چون در وقت محدود آموزش روي 

اين زمينه كمتر كار مى شود.
ــتان نگاه كنيم و هدف را «مهارت خواندن»  ــطح دبيرس اگر به س
ــتان  ــطح دبيرس ــى در س ــر بگيريم، كتابهاى كمك درس در نظ
ــد؛ مثًال  ــل كار كالس باش ــد كه مكم ــه اى بپردازن ــه جنب ــد ب باي
 (Extensive Reading) «خواندن متون غيردرسى خارج از كالس»

ى دانش آموزان را 
نتقاد وجود دارد. 
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تا دانش آموز بتواند مهارتى را كه در كتاب درسى فرا 
گرفته است، با خواندن متون غيردرسى خارج از 

كالس تكميل كند.
در اين مورد متخصصان امر نظرات خيلى 
 (Krashen) خوبى دارند. مثًال كراشن
ــون  ــدن مت ــه خوان ــت ك ــد اس معتق
ــارج از كالس مى تواند  ــى خ غيردرس
ــك كند.  ــد فراگيري كم ــه فراين ب
ــان معتقد است كه اگر خواندن  ايش
ــى خارج از كالس را  متون غيردرس
ــند و حجم مناسبى  فعال كنيم و متنها به اندازة كافى جذاب باش
ــته باشند، مى تواند به فرايند فراگيرى منجر شود؛ چيزى كه  داش
ــى مى توانند به خوبى انجام دهند.  به نظر من كتابهاى كمك درس
همين طور خواندن متون غيردرسى خارج از كالس مى تواند به رشد 
ــتن كمك كند. در كتابهاى دبيرستان مهارت نوشتن  مهارت نوش
به طور مستقل ارائه نشده است، ولى به هرحال نوشتن محدود نيز 

به كيفيت يادگيرى كمك مى كند.
ــطح  ــى كه در س ــورد كتابهاى كمك درس ــن در م ــن، م بنابراي
ــن كتابها از  ــنهاد مى كنم اي ــوند پيش ــف مى ش ــتان تألي دبيرس
ــاى ارزش يابى، كتابها  ــت فعلى كه عمدتاً به خاطر فعاليته وضعي
ــمت محتواهايى با هدف ــتها تأليف مى شوند، به س مبتنى بر تس

 خواندن متون غيردرسى خارج از كالس بروند، تا هدف كلى آموزش 
زبان را كه مهارت خواندن است، پوشش دهند.

برنامة درسى، معيار ارزش يابى
 عنانى: همان گونه كه در صحبت هاي دوستان نيز مطرح شد 
ــى وجود دارد، به محدوديتهايى  نيازى كه به كتابهاى كمك درس
ــهاى تدريس هم  ــفانه روش ــه دارد بازمى گردد. متأس ــه برنام ك
ــيعى از معلمها را با  ــال ما طيف وس ــتند. به هرح هماهنگ نيس
قابليتهاى متفاوت داريم و هماهنگ كردن آنها كار بسيار سختى 
ــت. فرض كنيد كه به كار گروهى نياز باشد. شايد بعضى انجام  اس

دهند و بعضى انجام ندهند.
فكر مى كنم براى ادامة بحث به اين ترتيب پيش برويم كه اگر اين 
ــى وجود دارند، الزمه اش اين است كه  محدوديتها در كتاب درس
ــى پر كنند. بنابراين،  كمبودهاى موجود را كتابهاى كمك آموزش
ــا را به خوبى پر كند،  ــى بتواند آن خأله ــر كتاب كمك آموزش اگ
ــد به آموزش كمك كند. ولى اگر نتواند به خألها بپردازد،  مى توان

نقش خود را ايفا نكرده است.
نكتة دومى كه اشاره شد اين بود كه اين برنامه ايده آل نيست و هر 
برنامه اى محدوديتهاى خاص خود را دارد. من فكر مى كنم ما اين 

مسئله را به عنوان يك واقعيت بپذيريم. اين وضعيت وجود دارد و 
ما نمى توانيم آن را تغيير دهيم. اين برنامه، كتاب درسى، معلمان 

و روشهاى تدريس وجود دارند.
ــد  ــرايطى چگونه مى توان عمل كرد؟ به نظر مى رس ــن ش در چني
معيارمان بايد برنامة درسى موجود باشد و اگر قضاوتى مى كنيم، 

بايد ببينيم چه قدر در چارچوب همين برنامه جواب مى دهد.
ــه وارد كالس  ــاى قديم ك ــادم مى آيد زمانه  گل بسـتان: ي
ــت بچه ها كتابهايى مى ديدم. وقتى از بچه ها سؤال  مى شدم، دس
ــواب مى دادند. اين  ــاب را باز مى كردند و ج ــريع كت مى كردم، س
ــت. يكى از  ــالها بوده و هس يكى از دغدغه هاى معلمين در طى س
مشكالت اساسى كه اين كتابهاى كمك درسى دارند، اين است كه 
آن چالش اصلى را كه در يك كالس زبان بايد وجود داشته باشد، 
از دانش آموزان مى گيرند. همين طور، روند ارتباطى را كه بايد بين 

معلم و شاگرد وجود داشته باشد، از بين مى برد.
در صحبت ما به مسئلة نمره دادن و ارزش يابى كتابها اشاره شد. در 
تمام جشنواره ها مرسوم است كه كتابهاى چاپ شده براى ارزش يابى 
در اختيار گروه قرار مى گيرند. كتاب بين دانش آموزان پخش شده و 
تأثيرش را گذاشته است و حال مى خواهيم نمره بدهيم كه درست 
نيست. چه بهتر كه ما كتابها را قبل از اين كه پخش شوند، ارزش يابى 
كنيم. براى اين كار الزم است كه يك سلسله استانداردهايى تعريف 
كنيم و براساس آنها، ناشران و مؤلفان، كتابها را تهيه كنند. بعد اين 

كتابها پس از پخش هم مورد ارزش يابى قرار گيرند.
ــى نياز است و ما بايد اين  نكتة ديگر اينكه به كتاب كمك آموزش
ــتان مى گفت: «هدف ما يك چيز  واقعيت را بپذيريم. يكى از دوس
است، كتابمان يك جور ديگر نوشته شده اند، معلمان مان يك جور 
درس مى دهند، امتحانمان يك جور ديگر مى شود و دانش آموزمان 
يك چيز ديگر ياد مى گيرد.» وقتى چنين تكثرى در نظام آموزشى 
ــى بايد تأثير مناسبى  ما وجود دارد، قاعدتاً كتابهاى كمك آموزش

روى آموزش بگذارند.
االن مدتهاست كه نظام آموزش ما در مدرسه به نظام آزمون آموزى 
تبديل شده است. اين آزمون آموزى هدف را آزمون در نظر گرفته 
ــكالت بزرگ بعضى از كتابهاى كمك آموزشى  است. يكى از مش
همين است كه آن ها آزمون آموزى را شروع كرده اند. به جاى اينكه 
ما آموزش زبان داشته باشيم و آن را به زندگى روزمرة افراد ارتباط 
دهيم، به آزمون آموز تبديل شده ايم. بنابراين اگر كتابهاى آموزش 
زبان را با هدفهاى اصلى فرايند آموزش زبان تنظيم كنيم، نتيجة 

بهترى خواهيم گرفت.
ــود: مرحلة اول  ــه مرحله طى ش ــى بايد س ــر فرايند آموزش در ه
ــل از آموزش ما بايد  ــت. قب ــاى آمادگى براى تدريس اس فعاليته

ببينيم چه نوع فعاليتهايى بايد براى اين مرحله در نظر بگيريم.
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ــت. در اين مرحله بايد به اينجا  مرحلة دوم، فعاليتهاى آموزش اس
برسيم كه كتاب، مطالب و مواد آموزشى را تهيه كنيم و در اختيار 
معلم قرار دهيم تا در كالس مورد استفاده قرار گيرد. مرحلة سوم 
ــت. در اين مرحله بايد ببينيم  فعاليتهاى بعد از فرايند آموزش اس

فعاليتهاى آموزشى چه تأثيرى بر روند آموزش گذاشته اند.
ــه تربيت معلم  ــراى تدريس ما ب ــاى آمادگى ب ــى از برنامه ه يك
ــته ايم معلم خوبى  ــردد. بايد ديد آيا در تربيت معلم توانس برمى گ
ــم. بعد به اجرا  ــن بخش ضعف عمده اى داري ــت كنيم. در اي تربي
مى رسيم. مشكل اصلى ما در اجراست. چرا كه معلم بايد براى ارائة 
برنامة درسى آمادگى پيدا كرده باشد. در غير اين صورت، تغيير در 

برنامة درسى به تنهايى نمى تواند كارساز باشد.

انتظارات دانش آموزان از كتابهاى كمك آموزشى
ــيم كه محتواى  ــوم مى رس  عنانى: فكر مى كنم به موضوع س
مواد كمك آموزشى است. آيا مواد كمك آموزشى مى خواهد برنامة 
درسى را غنى كند يا غناى آن را كاهش دهد؟ به نظر مى آيد كه 
تا حدودى منجر به كاهش غناى برنامة درسى شده است؛ به دليل 
ــى را  امتحان محورى و اين كه امتحان خيلى از اهداف كتاب درس
پوشش نمى دهد. مثًال اگر هدف اين است كه دانش آموزان بتوانند 
در حد پايه نيازهاى ارتباطى خود را برطرف كنند،بايد ديد چه قدر 
اين امر در كتاب درسى محقق شده است و آيا در برنامة سنجش 

هم هست يا خير. در حال حاضر چنين چيزى وجود ندارد.
ــى در كتابهاى  ــم بگوييم غناى برنامة درس ــه هر حال مى تواني ب
ــايد اين باشد  ــى كاهش مى يابد. يكى از داليلش ش كمك آموزش
ــتند. خيل عظيمى از  ــاى دانش آموزان ما متفاوت هس ــه نيازه ك
دانش آموزان را داريم كه وارد كالسهاى زبان مى شوند، ولى شايد 
عالقه اى به يادگيرى زبان نداشته باشند و فقط مى خواهند كه اين 

درس را بگذرانند.
ــل  ــى كه مى خواهد درس را بگذراند، به راههاى ميانبر متوس كس
ــى كه توليد مى شوند،  ــود. بعضى از كتابهاى كمك آموزش مى ش
چنين نقشى دارد. سر كالس مى رويم و مى بينيم معلم كار مى كند 
ــخها را از روى كتاب كمك  و تمرين مى دهد، ولى دانش آموز پاس
آموزشى جواب مى دهد. يعنى كتاب كمك آموزشى مى خواهد به 

اين نياز پاسخ دهد كه دانش آموز سريع نمره اى حداقلى بگيرد.
ــتند و مى خواهند  ــرف ديگر، افرادى داريم كه عالقه مند هس از ط
ــى بايد برنامه  ــرفت كنند. براى اينها هم كتاب كمك آموزش پيش
ــى را  ــرى از كتابهاى كمك آموزش ــد. بايد طيف ديگ ــته باش داش
داشته باشيم كه بتواند پاسخ گوى نياز اين افراد باشد. مثًال افرادى 
احساس مى كنند «خواندن» (Reading)در كتاب درسى به اندازة 
كافى كار نشده است. حاال اگر كتاب كمك درسى زمينة «خواندن 

متون غيردرسى خارج از كالس» را فراهم كند، دانش آموز خيلى 
مى تواند از آن بهره بگيرد. اگر اجازه دهيد در همين زمينه، يعنى 
غنى كردن برنامة درسى يا كاهش غناى آن بحث را ادامه دهيم.

بى توجهى به مهارتهاى زبانى
ــورى وجود  ــد امتحان مح  غالمپـور: فرمودي

ــبب  ــر مى كنم يكى از علتهايى كه س دارد. فك
ــود اين است كه  ــود روى مهارتها كار نش مى ش
ــد. وقتى  ــه عمل نمى آي ــا امتحان ب از مهارته

ــوز مى بيند از   دانش آم
و  شنيدارى  بخشهاى 
گفتارى امتحان به عمل 
نمى آيد، به آنها اهميت 

ــه نظرم اگر  نمى دهد. ب
ــا  مهارته ــه  ــم ب بخواهي

توجه كنيم، بايد براى 
مهارتها امتحان در نظر بگيريم. به 

اين منظور، قبل از هر كارى بايد كارنامه را اصالح كنيم. در كارنامه 
نوشته شده است: قرائت و مكالمه، ديكته و ترجمه. ابتدا الزم است 

نام درس اصالح شود.
خوش بختانه در دورة راهنمايى آموزش زبان دو درس است. زمانى 
تالش مى كرديم يكى شود، اما بعد پى به اشتباهمان برديم. هرچه 
ــتر باشد، بهتر است. به نظرم درس قرائت و مكالمه  تعدادش بيش
ــنود» بگويند. وقتى از اين  را اصالح كنند و مثًال به آن «گفت وش
ــد، خودبه خود دانش آموز به آن توجه  مهارتها امتحان به عمل آي

مى كند و در پى آن، كتابهاى كمك آموزشى هم توجه مى كنند.
ــا االن در  ــم، دانش آموزان م ــون بايد بگوي ــورد مبحث آزم در م
دستورزبان و واژگان قوى هستند و اين هدف برنامة درسى حاصل 
شده است. مثًال مى خواهيم دانش آموز 2500 لغت ياد بگيرد و او 
واقعاً ياد مى گيرد. حتى بعضى از آنها كه خارج مى روند، غلطهاى 
دستورزبان كسانى را كه زبان مادرى شان انگليسى است، تصحيح 
ــتورزبان  ــود كتمان كرد. چرا؟ چون از دس مى كنند. اين را نمى ش
آزمون به عمل مى آيد. آزمون دستورزبان مى دهند و موفق هستند.

ــم هم  ــتند. معل ــق هس ــد و ناموف ــون Speaking نمى دهن آزم
ــم و روى  ــد من زحمت مى كش ــت. معلم مى گوي ــور اس همين ط
ــال مى بينم همكارى  مهارتها كار مى كنم، اما در ارزيابى پايان س
ــت و بچه هايش  ــتورزبان كار كرده اس كه فقط روى واژگان و دس
ــده اند، امتياز گرفته است و به من كه روى مهارتهاى  همه 20 ش

شنيدارى و گفتارى كار كرده ام، كسى توجه ندارد.
 سليمانى: من با اين نظر موافق نيستم كه بچه ها در مؤلفه هاى 
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زبان موفق هستند. اگر ما فقط دبيرستان را در نظر بگيريم و فرض 
ــك مهارت به آنها آموزش داده  ــت ي را بر اين بگذاريم كه قرار اس
شود و آن هم مهارت خواندن است، آيا خروجيهاى ما واقعاً مهارت 

خواندن را كسب كرده اند؟
ــوند، اگر  ــد كه وقتى اينها فارغ التحصيل مى ش هدف بايد اين باش
متنى جلويشان قرار گرفت، ابتدا جرئت كنند كه متن را بخوانند؛ 
معموالً اين جسارت را هم ندارند. سپس برحسب سطح دشوارى، 
ــوند. ولى واقعاً اين طور نيست. ما  20 تا 60 درصد متوجه متن ش
مى بينيم بچه هايى كه بالفاصله از ديپلم مى آيند و كسانى هستند 
ــده اند، وقتى به زبان  ــگاه قبول ش كه در دانش
ــند، ناتوان اند. من معموالً بار  عمومى مى رس
ــدود 600-500 كلمه به  ــى در ح اول متن
ــوند  آنها مى دهم تا ببينم متوجه مى ش

يا نه.
ــا 500  ــوزش زبان م االن آم
ــت، ولى دانش   ــاعت اس س
ــجويان در زبان  اكثر دانش
ــد 500  ــى در ح عموم
ــت.  ــم نيس ــه ه كلم
ــى از عهدة  ــا حت آنه
ــن  ــي از مت درك كل
برنمى آيند. بنابراين من نمى توانم موافق 
باشم كه آنها دستورزبان و يا واژگان را خيلى خوب ياد گرفته اند. 
ــت. بالفاصله  تا جايى ياد گرفته اند كه براى امتحان الزم بوده اس
ــال دوم  ــس از پايان امتحان هم فراموش مى كنند. معلمهاى س پ
ــال دوم  ــتند كه بچه ها وقتى به س ــى از اين ناراحت هس راهنماي
ــالهاى  ــند، همه چيز را فراموش كرده اند و همين طور تا س مى رس

باالتر. نتيجه مى گيريم كه شيوه غلط است و بايد عوض شود.
ــى بايد  ــد كه آيا كتابهاى كمك درس ــن اگر بحث اين باش بنابراي
محتواى درسى را كاهش و يا افزايش دهند، من فكر مى كنم هيچ 
ــد بلكه بايد به نوعى آن را ترميم كند؛ اشكاالتش  كدام نبايد باش

را برطرف سازد. االن تمركز كتاب درسى بر حفظ كردن است. 
 عنانى: به نظر مى آيد بخشي از مسئله به فقدان استانداردهاي 
ــهاى الزم را تعريف كنيم و  ــود. اگر توانش ــي مربوط مي ش آموزش
ــها  ــطه بايد اين توانش ــم دانش آموز ما در پايان دورة متوس بگويي
ــى آزمون طراحى مى كند، راحت  ــب كند، آن وقت هر كس را كس
مى تواند آزمون را با برنامه منطبق كند. مؤلف كتاب كمك آموزشى 

هم راحت مى تواند در جهت رسيدن به توانشها كار كند.
ــود كه محتواى كتاب  ــؤال مطرح ش  قربانى: جا دارد اين س
ــازمان پيدا مى كند؟ چه فعاليت هايى بيشتر  ــى چه طور س درس

ــود؟ اگر قرار است نوآوريهايى باشد، در چه  در اينها ديده مى ش
جهتى است؟

آموزش زبان: عمومى يا تخصصى؟
ــراى زبان عمومى   سـليمانى: من مدتها پيش روى كتابى ب
ــگاهها و مراكز  ــى براى دانش ــت زبان عموم ــردم؛ درحقيق كار ك
ــجوها به مراتب ضعيف ترند.  تربيت معلم. چون در اين مراكز دانش
سالها قبل ديپلم گرفته اند و االن فقط مى خواهند يك فوق ديپلم 
ــانس بگيرند. تقريباً مى توان گفت دانش زبانى شان در حد  يا ليس
ــتم به دانشجو نشان بدهم،  ــتن حروف است. من سعى داش دانس
ــد و كتاب را با  ــور در كالس پياده كن ــى را چه ط فعاليت آموزش
ــته بودم كه خواننده حتى اگر نخواهد ادامة تحصيل  اين ديد نوش
ــتفاده كند. مثًال اگر  ــد، در زندگى آينده اش بتواند از زبان اس بده
دارو مى خرد، روى جعبة آن را بتواند بخواند و بفهمد با هدفى كه 
عنوان كردم، من با بستة متون خواندنى همراه كتاب كمك درسى 

موافقم.
ــدم از آنها  ــى كه من گاهى مجبور ش ــب كتابهاى كمك درس اغل
ــتند؛ براى اين كه بچه ها واژگان  ــتفاده كنم، حاوى تمرين هس اس
ــن كتابها بچه ها نمى توانند هيچ  ــتورزبان تمرين كنند. با اي يا دس
مفهومى را از متن استنباط كنند. درنهايت مى توانند عين جواب را 
در متن پيدا كنند يا مرجع چيزى را بيابند، ولى اين شكل خواندن 

به استنباط منتهى نمى شود.
ــا در ارتباط با مهارت خواندن كتاب  ــد م  عنانى: اگر قرار باش
ــما چه فعاليتهايى را پيشنهاد  ــيم، ش ــى داشته باش كمك آموزش

مى كنيد؟
ــت متن Reading را   سـليمانى: اگر دانش آموزان قرار اس
ــوع نگاه به متن را به  ــد، اول بايد به كمك فعاليتهايى، ن بخوانن
ــكل دانش آموز ما اين است كه چند كلمه  آنان آموزش داد. مش
ــد كه معنى اش را نمى داند،  مى خواند و وقتى به كلمه اى مى رس
ــاد بدهيم چه طور با  ــه نمى دهد. پس اول بايد به او ي ديگر ادام
ــه اطالعاتى را دريافت كند. بايد  ــن برخورد و در هر متنى چ مت
ــطح كلمه باالتر ببرد و به سطح  بتواند درك مطلب خود را از س

استنباط و برداشت از متن برسد.
ــى فعلى فقط  ــر مى آيد كتابهاى كمك آموزش  عنانـى: به نظ
ــى به راهنمايى در مورد اين كه  ــون خواندن ارائه مى دهند، ول آزم
چه طور بايد با متن برخورد كرد و متن را خواند، كمتر بها مى دهند. 
جاى اين نوع آموزشها خالى است. كتابهاى كمك درسى مى توانند 
به عنوان نوآورى به اين موارد بپردازند و عالوه بر آن تنوع دادن به 
ــند. كتاب هاي كمك درسي مي توانند  متنها هم مى تواند مؤثر باش

متنهايى با هدفها و اندازه هاى متفاوت براى خواندن ارائه دهند.

ــوند. ولى وا متن ش 20 تا 60 درصد متوجهه
مى فالفاصله از ديپلم كه ب مىب بيينيم بچه هايى
ــگاه قبول ش ردر دانش كككه 
ــند، ننناتو عمومى مى رس
ــدو ــى در ح اول متن
آنها مى دهم تا ببي

يا نه.
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ــود، بچه ها بيشتر به خواندن عالقه پيدا  اگر اين توصيه رعايت ش
ــه شده اند  مى كنند. يا مثًال در زمينة واژگان، اكثر تمرينها كليش
و اغلب كتابها از يك الگو پيروى مى كنند. يكى از اصول تدريس 
واژگان اين است كه زبان آموزان واژه را بايد در متن ببينند. شايد 
ــه بتوانند واژگان را در خالل  ــى را بتوان تعريف كرد ك فعاليتهاي

خواندن متن آموزش دهند.

كتابهاى كمك آموزشى در كانون زبان ايران
ــا آموزش زبان  ــت ب ــال اس  عظيمى: من حدود 20-15 س
ــتم. با اين حال تجربه ام از دوستان كمتر است. چند  درگير هس
سال پيش پيشنهاد شده بود كه درس زبان به كانون زبان واگذار 
ــايد با اين استدالل كه كتاب خيلى مهم نيست و معلم  شود؛ ش
آن قدر ناتوان است كه نمى تواند اهداف آموزشى را پياده كند. اما 
ــتند كه شايد هيچ  در عمل به قدرى متغيرهاى آموزش زياد هس

كدام از پيشنهادها كارساز نباشند.
من براى اولين بار كه براى داورى كتابهاى كمك آموزشى آمدم، 
ــدم همة كتابها يك قالب دارند. نه تنها در آنها خالقيتى وجود  دي
ــتانداردهاى  ندارد، بلكه خيلى از آنها ضربه مى زنند. با حداقل اس
آموزشى خيلى فاصله داشتند. به نظر بنده توجه به مهارت خواندن 
ــع، و فعاليتهاى خودآموزى،  ــتان. پيدا كردن مناب در دورة دبيرس
همه در گامهاى اوليه زبان آموزي تأثيرات بيشترى خواهند داشت.
ــان فعاليت مى كنيم. چون  ــا همين ايده در كانون زب ــا دقيقاً ب م
ــت.  كانون زبان هم يك جامعة كوچكى از جامعة زبان آموزى اس
ــاعتى كه  ــا مى ديديم، اگر دانش آموزى بعد از اين چند صد س م
ــطح «پيشرفته» رسيده است، اگر يكسال روى  طى كرده و به س
ــطوح خيلى  ــود و به س زبانش كار نكند، دچار افت زيادى مى ش
پايين تر مى آيد؛ چون زبان كاربردى برايش ندارد و نمى فهمد كه 

اصًال بايد با زبان چه كار كند.
ــريات كمك آموزشى ما در كانون از كودك شروع مى شود و  نش
ــال مى رسد. اين نشريات مثًال ياد مى دهند  به نوجوان و بزرگ س
ــز را در كتاب  ــيد و همه چي ــريه بخوانيد، از متن نترس ــه نش ك
ــا 20 درصد جامعة  ــريات فقط ب ــى پيدا نمى كنيد. اين نش درس
زبان آموزى ارتباط برقرار كرده اند، چون تهية آنها اجبارى نيست 
ــى زبان و عدم  ــن 20 درصد، از آفتهاى فراموش ــر مى كنم اي فك

كاربرد زبان در امان باشند.
ــريات از متون اصيل و واقعى استفاده مى كنيم.  ما براى تهية نش
ــاده نشده است، بخواند؛  فرد ياد مى گيرد كه متن واقعى را كه س
ــت. در ادامه، زبان آموز بايد فيلم  ــان كارى كه هدف زبان اس هم
ــهاى  ــود. دغدغة همة بخش ــد و گوش دادنش تقويت ش را بفهم
آموزش زبان اين است كه يك گام به جلو بروند. من فكر مى كنم 

ــتن گامها وابسته به معلمى  ــند. گاهى برداش گامها بايد واقعى باش
مى شود كه اصًال نمى تواند اهداف را تحقق بخشد. من فكر مى كنم 
شايد در گامهاى اول، «Extensive Reading» عملى تر باشد. اگر 
براى ما كنكور هدف باشد، خانواده ها مى گويند كانون خوب است، 
ــود نمرة كنكور.  ــرة كنكور مى آورد. معيار جامعه مى ش چون نم
حتى از سال سوم دبيرستان، خيليها آمدن به كانون زبان را قطع 
ــا درس داريم. فرض كنيد دانش آموزى،  مى كنند و مى گويند م
4-3 سال زحمت كشيده و خود را به سطح متوسط رسانده است. 

وقتى در آموزش خود وقفه مى اندازد 
ــون  ــه كالس كان ــگاه ب و از دانش
ــال  ــد، حداقل يك يا دو س مى آي

ــطح توانش دارد. حال  افت س
ــد  ــر بگيريد قرار باش در نظ

بتواند  ــون  كان دانش آموز 
ــات بين المللى را  امتحان
ــد. در امتحانات  بگذران
ــة  هم ــى  بين الملل
ــر  نظ در  ــا  مهارته
نه  و  مى شود  گرفته 

ــنجش واژگان  مثل كنكور كه معيار س
و  دستورزبان است.

پس هدف گذارى يكى از عوامل خيلى مهم و كنكور يكى از عوامل 
ــه وضوح مى بينيم.  ــا تأثير منفى آن را ب ــت. م مخرب آموزش اس
ــانى كه تا دوم دبيرستان روند صحيح آموزشى را طى كرده اند،  كس
خودبه خود به سمت كتابهاى كمك درسى مى روند؛ چون مى خواهند 
وارد دانشگاه شوند. نتيجه اش اين مى شود كه پول، انرژى و زحمتى 

كه يك مجموعة كشور سالها صرف كرده است، باطل مى شود. 
ــرف ديگر، در يك كالس درس ناهم گونى زيادى وجود دارد.  از ط
ــما در يك كالس راهنمايى، مى بينيد يكى زبانش عالى است،  ش
ديگرى حروف را هم نمى شناسد. به نظرم نياز است براى خودزبان 
هم برنامه ريزى خاص داشته باشيم. چون هرچه مناسبات ارتباطى 
ــود، توجه خانواده ها به امر زبان افزايش مى يابد. ما  ــتر مى ش بيش
ــتان و پيش دبستان داريم و مى بينيم كه  يك بخش آموزش دبس
چه قدر خانواده ها اين موضوع برايشان اهميت دارد. حال تب است 

يا شوق، هرچه كه هست، واقعى است.
اگر آمار بگيريد خواهيد ديد تعداد كسانى كه در سطح راهنمايى 
زبان را تا حدودى مى دانند، بسيار بيشتر از گذشته است. اما برنامة 
درسى دورة راهنمايى، حوصلة دانش آموزان را سر مى برد، چرا كه 
ــت. بايد آن چند ساعت را طورى برنامه ريزى  جواب گوى آنها نيس

كنند كه براى دانش آموز مفيد باشد.
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بحث استانداردسازى امتحان مطرح شد. امتحانات فراوانى وجود 
ــنجند.  ــد كه دانش زبانى بچه ها را در رده هاى متفاوت مى س دارن
ــرد. مثًال به جاى اين كه  ــوان كم كم اين آزمونها را معرفى ك مى ت
ما كنكور داشته باشيم، مى توانيم امتحانات مقطع داشته باشيم 
ــه دنبال انتفاع  ــنجند. بازار هم كه ب ــة تواناييها را مى س كه هم
ــت، قطعاً خودش را با اين تحوالت هم سو مى كند. يعنى اگر  اس
ــتاندارد توانش زباني استفاده كنيم، قطعاً به همة  از امتحانات اس

مهارتهاى زبانى دست پيدا مى كنيم.

تأثير محدوديتهاى برنامة درسى
 عنانى: اگر تغييرات متناسب با نيازها در برنامه درسي ايجاد 
ــود مي تواند تحركي را در زمينه كتابهاي كمك آموزشي ايجاد  ش
ــي ايجاد نشده  كند. در وضعيت فعلي كه تغييري در برنامه درس
دفتر كمك آموزشي چگونه مي تواند به ايجاد تحرك كمك كند؟ 
يكي از فعاليت ها تدوين معيارهاي داوري كتابهاي كمك آموزشي 
ــا را در معرض ديد عموم  ــر مى كنم اين معياره ــت. حتى فك اس
ــران و مؤلفان هم در جريان قرار گيرند و  ــده تا ناش ــته ش گذاش
بدانند كه اگر مى خواهند كتابشان در ارزش يابى تأييد شود، بايد 
ــر مادى هم محركهايى ايجاد  ــن معيارها تبعيت كند. از نظ از اي
كرده اند. يعنى گفته اند اگر كتابى برگزيده 
ــاى مدارس  ــى كتاب خانه ه ــد، به تمام ش
ــد هزينه  ــة مدارس باي ــى رود. پس هم م
كنند و كتاب را بخرند. حتى ممكن است 
خود آموزش وپرورش كتاب را يك جا 
بخرد و به كتاب خانه ها بفرستد. 
ــؤال  ــت س ــا ممكن اس منته
ــود آيا اين معيارها واقعى  ش
متناسب با  هستند؟ آيا واقعاً 
ــاى بازار ما تعيين  محدوديته
ــارى به  ــده اند؟ گاهى معي ش
ــت كه هيچ كدام  قدرى باالس
از ناشران نمى توانند به سمتش 

بروند. اگر نشود به سمت معيار رفت، پس زائد خواهد بود.
ــاره  ــى اش ــه به امكانات و محدوديت ها برنامة درس در اين جلس
ــكل وجود دارد، بخشى از  ــى مش ــد. اگر در كتاب كمك درس ش
ــى برمى گردد. اگر مى خواهيم  آن به محدوديت هاي برنامة درس
كتابهاى كمك درسى ارتقا يابند، بايد امكانات برنامه نيز افزايش 
يابد. اما به هر حال كتابهاى كمك آموزشى بايد به آموزش كمك 
ــى تمرينى بيايد كه واقعاً نوآورانه  كنند. اگر در كتاب كمك درس
ــابه آن در كالس خود استفاده مى كند. فكر  ــد، معلم از مش باش

ــى اين است كه به  ــهاى كتابهاى كمك درس مى كنم يكى از نقش
ــند و به معلم كمك كنند تنوع الزم  كارهاى كالس تنوع ببخش
ــى، به خاطر كمبود  ــس ايجاد كند. در كتابهاى درس را در تدري
ــاعت و محدوديتهاى ديگر، خيلى از مباحث آن طور كه بايد و  س
شايد مطرح نمى شوند، ولى در كتابهاى كمك درسى زمينه طرح 

مسائلي كه به معلم و كالس كمك كند، وجود دارد.
ــبت به  ــوم معيارها بود. به نظرم مى آيد كه معيارها نس ــة س نكت
گذشته كمى پخته تر شده اند. بعضى از معيارهاى اوليه خيلى كل 
و ايده آليستى بودند كه االن با واقعيات انطباق بيشترى دارند. در 
ــدام از داوران نظراتى داده اند كه چارچوبى تهيه  هر دوره، هر ك
ــت. اگر اين چارچوب در اختيار  ــده و به نظر مى آيد خوب اس ش
عموم قرار گيرد، نيازها و انتظاراتى ايجاد مى شوند و ناشران هم 

آن را مورد توجه قرار خواهند داد.
ــت كه به  ــاز اس  سـليمانى: ني
ــر جايى  ــود. اگ معلمان كمكى ش
work-) «ــة كار ــت كه «برگ نيس

ــر  دفت ــا  آي ــد،  كن ــاپ  چ  (sheet
كمك آموزشى مى تواند يك مجموعه 

برگة كار متناسب با كتابها طراحى كند 
ــايت بگذارد تا معلمان آن را  و روى س
ــتفاده  «download» و در كالس اس

كنند؟

كتاب  االن 
ــدى  ب ــاب  كت  «Inside Out»

ــايت منابع قوى دارد كه هر مناسبتى هر  نيست، ولى يك س
ــاى دنيا پيش مى آيد: يك برگة كار براى آن آماده مى كند تا  ج
ــركالس ببرد. مثًال پس از سونامى ژاپن، بالفاصله  معلم آن را س
ــى چند مطلب  ــتند. به خصوص وقت ــورد آن مطلب گذاش در م
ــود، خود معلم هم ايده مى گيرد. جالب اين جاست  ــته ش گذاش
ــد برگة كار  ــته اند. معلمها مى توانن ــابقه هم گذاش كه يك مس
ــاب مى كنند و روى  ــد و آنها از ميانش يكى را انتخ ــاده كنن آم

ــايت قرار مى دهند. س
مطلب بعد نتايج جشنواره است. كمتر معلمى از آن اطالع دارد. 
ــانى وجود  ــت. اطالع رس معلمان نمى دانند كدام كتاب خوب اس
ــنواره در يك شماره مجله چاپ شود يا  ندارد. اگر خبرهاي جش

روي سايت قرار گيرد مي تواند مفيد باشد.
ــركت كنندگان محترم ميزگرد  ــكر فراوان از ش  عنانى: با تش

اميدواريم اين بحث در آينده نيز پيگيري شود.
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