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موفقيت و شادابي نسل آيندهساز اين مرز و بوم در گرو نگاهي متفاوت به
نظام آموزش و پرورش است .نگاهي که بتواند شرايط مطلوبي را براي رشد و
تعالي فردي و اجتماعي فرزندانمان ،مبتني بر معارف ديني و فرهنگ بومي و
ملي ،متناسب با نيازهاي جامعه امروز و آينده (که بعضًا از آن با عنوان جامعه
اطالعاتي ياد ميشود) ،به وجود آورد .طي پژوهشي كه با عنايت خداوند
متعال از سال  1376در «موسسه مطالعات راهبردي فناوري اطالعات» آغاز و به
ياري او تاکنون ادامه داشته است؛ تالشي براي ترسيم جديدي از نظام
آموزشي صورت گرفت که مهمترين ابعاد نتايج اين تالش و پژوهش چند
ساله ،در قالب چندين گزارش ،مقاله و كتاب منتشر گرديده است كه از طريق
سايت موسسه قابل دسترسي است .1بر اساس پشتوانههاي نظري و عملي به
دست آمده از اين فعاليت چندين ساله ،پس از اجرای يک نمونه محدود در
سال  1386و با توجه به نتايج قابل توجه آن« ،مدرسه حکمت» و در مرحله اول
«دبستان پسرانه حکمت» ،به خواست و ياری خداوند متعال فعاليت خود را
آغاز نمود.
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آيا
نظير
و نظاير آن ،و نيز

و نظاير آن در مدارس مورد غفلت واقع نشده است؟ آيا نبايد در مدارس
برنامهاي مشخص براي ارتقاء اين وجوه شخصيتي و مهارتها وجود داشته
باشد؟ در برنامه درسي دبستان حكمت ،ارتقاء ابعاد دانش ،مهارت و
خصوصيات شخصيتي و توانمنديهاي فردي و گروهي ،مورد توجه قرار دارد؛
و سازوكارهاي الزم براي آن در نظر گرفته شده است .در کنار يادگيري
مباحث علمي و مهارتي ،تالش براي ارتقاء معرفت و بصيرت دانشآموزن ،و
رشد ابعادي چون خالقيت ،تفكر ،اراده ،تالش ،اعتماد به نفس ،ادب،
شجاعت و اخالق حسنه ،و نيز مهارتهائي نظير روابط اجتماعي ،آداب
معاشرت ،فنون شهروندي و مهارتهاي زندگي ،با برنامه مشخص صورت
ارتقاء ابعاد دانش ،مهارت و خصوصيات شخصيتي و توانمنديهاي فردي و
گروهي ،روابط اجتماعي و مهارتهاي زندگي ،در پرتو تعليمات قرآن و
اسالم ،در كانون توجه برنامه درسي مدرسه حكمت قرار دارد.
5
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ميگيرد.

قرآن چراغ روشنگري است كه براي تبيين مسير زندگي انسان ،و
پديدههاي اساسي عالم و جايگاه او در بين آنها ،براي او فرستاده شده است.
اهميت اين كتاب در زندگي انسان و تعيين نهايت مطلوب و سالمت آن،
توجه ويژه و اساسي را به آن در تعليم و تربيت طلب ميكند .اين توجه حداقل
از سه وجه ،بايد صورت گيرد.
قرآن چراغ روشنگري است كه براي تبيين مسير زندگي انسان ،و
پديدههاي اساسي عالم و جايگاه او در بين آنها ،براي او فرستاده شده است.
اهميت اين كتاب در زندگي انسان و تعيين نهايت مطلوب و سالمت آن،
6
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توجه ويژه و اساسي را به آن در تعليم و تربيت طلب ميكند .اين
توجه حداقل از سه وجه ،بايد صورت گيرد.
و

از يك سو يكي از دغدغههاي اساسي ما،

 ،به دانشآموزان است .منظور از تعليم
مفاهيم و معاني قرآن ،تعليم مفاهيمي است كه در آيات ذكر ميشود .در
مدرسه عالوه بر آشنايي با مفاهيم و كالم الهي سعي بر آن است تا با فراهم
كردن شرايط محيطي مناسب ،تعاليم مبين اسالم در رفتار دانشآموزن متجلي
گردد .يكي از دشواريهايي كه در تعليم معاني قرآن به كودكان از آن ياد
ميشود ،دشواري امكان تبيين معاني آن به زبان ساده است .ما با فراهم آوردن
امكانات مختلف و استفاده از روشهاي نو در تعليم قرآن ،بستري را براي اينكه
بتوان با زباني بسيار ساده ،مفاهيم تبيين شده در قرآن را به كودكان انتقال داد،
آماده نمودهايم .مبتني بر اين روشها ،متن كامل قرآن كريم ،به صورت مستقيم
در برنامه درسي دانشآموزن قرار دارد.
از سوي ديگر ،با توجه به اهميت و جايگاه قرآن در زندگي انسان،
محسوب ميشود .بر اين
اساس زمينههاي مختلفي نظير علوم ،ادبيات ،رياضيات و تربيت بدني ،تنها
موضوعات گسستهاي محسوب نميشوند كه باالخره دانشآموز بايد آنها را
هم بايد به نحوي فراگيرد .بلكه هر يك از اينها در جايگاهي كه پديدههاي
مختلف عالم به صورت يكپارچه دارند ،محسوب ميشوند .مثال پرداختن به
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طبيعت (در درس رايج علوم) ،در برنامه درسي مدرسه حكمت از
منظر خلقت مورد توجه قرار گرفته ،و جايگاه آن در تعامل با خداوند متعال از
يك سو ،و جايگاه انسان با آن از سوي ديگر ،مورد نظر و تعمق خواهد بود.
همچنين ادبيات ،به عنوان كالمي كه خدا به انسان تعليم نموده است (علمه
البيان) ،و از جمله محملي براي بيان حكمت الهي از يك منظر ،و نيز ظهور
خصوصيات احساسي و عاطفي انسان از منظر ديگر (در آن كالم و بيان)،
مورد توجه قرار ميگيرد .از اين منظر ،در اين مدرسه تالش بر آن است كه
 ،صورت گيرد.
و در سوي ديگر نيز
 ،راهنماي ما براي تبيين آن است
كه چگونه و با چه خصوصياتي بايد اين موجود گرانبها و گرانقدر را پرورش
و تعليم داد .و از اين منظر نيز قرآن سازمان دهنده برنامه درسي ما است.
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در دبستان حكمت
 .هر دانشآموز مجهز به يك رايانه
شخصي و تجهيزات الزم است .كليه كالسها به پروژكتور مجهزند و
دانشآموزان ،مهارتهاي استفاده از رايانه را ،در كنار مهارتهاي نوشتاري و
ترسيمي بر روي كاغذ ،فرا ميگيرند .بسياري از منابع و درسافزارهاي
آموزشي دبستان حکمت با استفاده از امکاناتي که رايانهها فراهم ميکنند
استفاده موثر از فناوري در تعليم و تربيت ،ضمن ايجاد يك محيط غني
شده ،ميتواند قدرت انتخاب باالئي را براي دانش آموز و مربي ،در
اتخاذ روش مناسب براي يادگيري فراهم آورد؛ و كيفيت يادگيري را به
شدت افزايش دهد.
9
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طراحي و اجرا ميشود .همچنين بانك اطالعاتي جامعي شامل هزاران ساعت
فيلم مستند ،علمي و آموزشي ،ميليونها عکس ،نرمافزارها و افزارهاي آموزشي
و کتابهای الكترونيكي ،و منابع موجود در اينترنت (به صورت مديريت شده
و امن) براي هر دانشآموز در دسترس است؛ و بصورت جدي و عملياتي در
فرايند آموزش مورد استفاده قرار ميگيرد.

يكي از نقاط ضعف برنامه درسي نظام آموزش كنوني ،شكاف بين
خانواده و مدرسه است .دانشآموز ،اغلب شرايط اجتماعي و فرهنگي كامال
متفاوتي را در دو محل دبستان و خانه مييابد .اين خود منجر به تضاد
10
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شخصيت و ابهام در نقشيابي او ميشود .در دبستان حكمت
 ،با

تالش بر آن است كه
تمهيد سازوكارهاي مطلوب ،ايجاد شود.
اين فقط دانش آموز نيست كه در مدرسه حكمت ثبت نام مي كند.
خانواده شما به عضويت خانواده بزرگ مدرسه حكمت در مي آيد.
از جمله ميتوان به فراهم شدن
،

نظير گردشهاي علمي ،اردوها ،مسابقات و
كارگروههاي تخصصي ،و نيز
 ،اشاره نمود .بدين ترتيب انتظار بر آن است كه
دانشآموز فضاي يكپارچهتري را در محدوده خانه و مدرسه بيابد .خانواده
بزرگ مدرسه حكمت ،فضاي مطلوبتري را براي رشد شخصيت دانشآموزن
فراهم ميكند.

با تبديل شدن مدارس به خط توليد انبوه در نظام آموزشي صنعتي شده
امروزي ،هويت دانشآموزن اولين چيزي است كه مورد تهديد و تخريب قرار
ميگيرد .مدارس سنتي به همه دانشآموزن به يك چشم نگريسته ،و براي همه
هر دانشآموز براي مدرسه حكمت و برنامه درسي آن ،خود همان
دانشآموز است ،نه يكي11از دانش آموزها!
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آنها نسخههاي واحدي تجويز ميكند .در آن مدارس مطلوب آن
است كه همه دانشآموزن داراي خصوصيات و توانمنديهاي مشابهي گردند.
در اين خط توليد ،سخن از تعدادي دانشآموز با خصوصيات و تواناييهاي
مشابه است .اين خط توليد ،هيچگونه تفاوت شخصيت ،تفاوت نياز ،تفاوت
استعداد ،و تفاوت مسير رشد را بر نميتابد .اين خط توليد دانشآموزن را به
هم زنجير كرده و انتظار دارد كه همه آنها با هم يك مسير از پيش تعيين شده
و واحد را طي كنند .ضمن آنكه در بردن دانشآموزن در اين مسير مفروض
در يك زمينه محدود ،دانشآموز پرتالشتر در اين زمينه از عقب به واسطه
اين زنجير كشيده شده و سرعت حركت و تالش خود را از دست ميدهد ،و
دانشآموز كم توان تر در اين زمينه ،توسط زنجير كشيده شده و با مرارت طي
طريق ميكند .هر گونه تالش براي خارج شدن از اين زنجير خط توليد  ،منجر
به له شدن زير چرخ دهندههاي آن خواهد شد.
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 ،ميتواند متفاوت از مسير ساير دانشآموزن
باشد .اين مسير
تنظيم ميشود .در اين بستر ضمن فراهم ساختن شرايط
شناختن شخصيت و خصوصيات خود (از طريق سازوكارهاي ارزيابي خود و
نيز اجازه فعاليت در زمينههاي مختلف و كشف استعدادها) ،مستقل بودن و
متفاوت بودن او ارج نهاده شده و به او در اين جايگاه احترام گذاشته ميشود
(از طريق مواردي چون ايجاد حس تعلق به محيط ،تعلق تجهيزات شخصي،
ماندگاري محيط و عدم تغيير تجهيزات و محل كالس و ميز طي سالهاي
(از

تحصيل) .همچنين
طريق سازوكارهايي نظير سازوكار ارزشيابي متفاوت)،

(با ايجاد سازوكارهايي چون برنامه
درسي متنوع و ويژه هر دانشآموز)

دانشآموز در محيط مدرسه حكمت در محدوده حصارهاي كليشههاي از
پيش تعيين شده برنامه درسي تحديد نميشود ،و در خروج از اين محدوده نيز
تهديد نميشود .تالش بر آن است كه محيط و بستري فراهم شود كه
13
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بلكه حتي در آن اجازه خطا كردن ،و يادگرفتن از خطاهاي خود را
داشته باشد .برنامه درسي پويا و انعطافپذير ،او به جاي محدود كردن او،
فضاي حركت در ابعاد متنوع كسب دانش ،مهارت ،و ارتقاء خصوصيات
شخصيتي را فراهم ميكند؛ و به جاي قرارگرفتن در جايگاه تنبيهي و تهديد
كننده ،او را در يافتن مسير مناسب ،متناسب با عاليق خود ،ياري و راهنمايي
مدرسه بايد مامن و پناهگاهي براي او باشد كه در آن احساس آرامش كند.
اين احساس آرامش ،مقدمه اي براي يادگيري خودجوش او است.
ميكند.

در مدرسه حكمت خود را مانند يك

محسوب

ميكند ،كه در يك مركز پژوهشي مشغول به كار است .عالوه بر
سازوكارهاي پژوهشي الزم كه در ابعاد مختلف برنامه درسي گنجانده شده
است،
•

دانشآموز نيز بايد شرايط چنين چيزي را فراهم نمايد.
همانگونه كه يك پژوهشگر نيازمند

است ،دانشآموز نيز در محيط مدرسه نيازمند ابزارهايي نظير ميز كار
مستقل ،رايانه مستقل ،قفسه و محل قرار دادن لوازم به صورت مستقل و
متعلق به خود است.
14
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•

 :همانطور كه يك پژوهشگر نيازمند

است،

دانشآموز نيز نيازمند چنين ثباتي است .محل كالس او طي سالهاي
تحصيلي حتي االمكان ثابت است؛ مربي او در اين سالها شخص واحدي
است؛ تجهيزات و لوازم او به خود او تعلق دارد و دائما تغيير نميكند؛ و
فرايند آموزشي و پروژههاي كاري او نيز بين سالهاي مختلف تحصيلي
امتداد داشته و محدود به يك سال تحصيلي نخواهد بود.
•

 :هماهنگونه كه يك پژوهشگر نيازمند
است ،دانشآموز در مدرسه حكمت نيز به طيف وسيعي از منابع دسترسي
داشته و به صورت آسان ميتواند از آنها مبتني بر نيازها و كارهاي در
دست انجام خود استفاده كند.
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دانشآموز در محيط مدرسه حكمت ،منابع و ابزارها و كتابها و يادداشتهاي
خود را نگهداري كرده ،و تمام كارها و پروژههاي خود را در مدرسه انجام
داده و نيازي به حمل وسايل و انجام كارها در منزل ندارد.
•

 :هماهنگونه كه يك پژوهشگر نيازمند
مشخصي است كه چارچوب كالن كار او را مشخص كند ،برنامه درسي
پويا و انعطاف پذير حكمت نيز چنين نقشي را براي دانشآموز دارد.

•

 :هماهنگونه كه
 ،و او (بصورت معمول) نياز به حمل كارها و انجام آن
در منزل ندارد ،دانشآموز نيز در محيط مدرسه حكمت ،منابع و ابزارها و
كتابها و يادداشتهاي خود را نگهداري كرده ،و تمام كارها و پروژههاي
خود را در مدرسه انجام داده و نيازي به حمل وسايل و انجام كارها در
منزل ندارد.

•

 :همانند يك پژوهشگر كه
 ،و در حصارهاي مقررات خشك و محدود كننده زائد نظير
صف بستن براي رفتن به محل كار ،محدود بودن ساعت حضور در محل
كار به ساعات كالسها و جلسات ،تفكيك ساعت كار و تفريح با اعالم
زنگ و بيرون كردن از محل كار به حياط و بالعكس قرار ندارد،
دانشآموز نيز در مدرسه و كالس درس نياز به چنين آزادي عملي دارد.
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•

 :همانند
در زمانهاي مشخص ،دانشآموز نيز در زمانهاي تعيين شده در

چنين جلساتي شركت ميكند و مقررات و رفتار حضور در جلسه را
رعايت مينمايد .و همانطور كه تشكيل بيش از حد اين جلسات باعث
ميشود كه پژوهشگر نتواند كار اصلي پژوهش خود را انجام دهد ،براي
دانشآموز نيز حجم اين جلسات تنها حدود يك سوم تا حداكثر نيمي از
وقت حضور در مدرسه را در بر ميگيرد ،و بخش عمده حضور
دانشآموز ،نظير يك پژوهشگر ،شامل انجام كارهاي خود او خواهد شد.
•

 :همانند يك پژوهشگر ،دانشآموز نيز فعاليت خود را فقط در
تعامل با افراد داخلي مدرسه محدود نميكند ،و براي انجام فعاليتهاي
نيز بهره

خود ،از

برده ،و با آنها به صورت مناسب و مفيد تعامل داشته ،يا از مراكز فعال
بيروني نيز بازديد ميكند.
در مجموع تالش بر آن است كه دانشآموز ،محيط كالس و ميز خود در
مدرسه حكمت را ،مانند محل كار خود تلقي كرده ،و رفتاري مناسب آن را
در اين فضا داشته باشد.

دانشآموزن در مدرسه حكمت (بر خالف فضاي خشك و رسمي
فعاليت ميكنند .اين فضا از

مدارس متداول) در
طريق تمهيداتي نظير موارد زير فراهم ميشود:
17
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• موكت كف كالسها،

• در آوردن كفشها در ابتداي ساختمان مدرسه،

• برگزاري بسياري از كالسها به صورت نشسته بر روي زمين و دايرهاي
شكل،

• تجهيزات شخصي كار متعلق به خود دانشآموز (نظير رايانه شخصي،
قفسه ،ميز تحرير)،

• لوازم بهداشتي مخصوص خود دانشآموز و فضاي مناسب براي نگهداري
آن (نظير حوله شخصي و مسواك)،

• كمد براي نگهداري لوازم شخصي و لباسها،
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• فضا براي نگهداري لوازم درسي و آموزشي شخصي در
مدرسه و انجام تقريبا تمام كار مدرسه در خود مدرسه و عدم نياز به حمل
كيف سنگين به منزل،

• چايخانه مدرسه و اداره آن توسط خود دانشآموزن و استفاده از آن به
صورت قفسه باز (بدون فروشنده) با ارائه محصوالتي نظير شير ،چاي،
ميوه ،شيريني،

• ظروف غذاي مناسب براي حمل غذا از منزل و امکان نگهداري سرد و
گرم کردن غذا،

• آزادي براي استفاده از منابع و تجهيزات موجود در نقاط مختلف مدرسه،
نظير آزمايشگاه و كارگاه ،بدون برنامهريزي رسمي ،در مواقع نياز و بر
اساس عالقه هر يك از دانشآموزان،

• اداره بسياري از امور مدرسه توسط دانشآموزان و خانوادهها،

• شركت خانوادهها در برنامههاي مدرسه و گردشهاي علمي  -تفريحي،
• تشكيل گروههاي تخصصي ،و فعاليتهاي علمي -آموزشي (نظير
گروههاي ستاره شناسي و نجوم و روزنامه نگاري) توسط خود
دانشآموزن،

• اختصاص بيش از نيمي از وقت حضور دانشآموزن در مدرسه به خود
هدف مدرسه حكمت از ايجاد اين شرايط محيطي ،حذف تنشهاي زائد و
احساس راحتي و آرامش توسط دانش آموز ،براي يادگيري فعال در يك
محيط صميمي است.
19

معرفي عمومي و برنامه دبستان حکمت

دانشآموزن و انتخاب آنها و فعاليت آنها در پروژهها و كارهاي شخصي
خود ،و محصور نشدن در حجم بسيار زياد كالسهاي درسي رسمي،

• برخورد محترمانه و مناسب شان و شخصيت دانشآموز در محيط مدرسه
(و پرهيز كادر آموزشي از رفتارهاي تنشزا و زائد نظير برخورد
غيرمودبانه و غيرمحترمانه با دانشآموزن ،استفاده از هر گونه بلندگو در
محيط آموزشي ،صف بستن دائمي براي هر كار جزئي نظير رفتن به سر
كالس و نظاير آن).

دانشآموز در محيط مدرسه حكمت

دارد (بر خالف

مدارس موجود كه دانشآموز در آن نقشي منفعل داشته و تنها ملزم است كه
مسيري را كه برنامه درسي براي او در نظر گرفته ،طي كند) .دانشآموز در
20
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مدرسه حكمت
خواهد داشت .مدرسه تنها فضاي غني
شدهاي را در اختيار او قرار ميدهد؛ و او را براي حركت در اين فضا راهنمائي
ميكند.
•

بخشي از ساعات مدرسه به كالسهاي درسياي
اختصاص دارد كه موضوعي ملموس و كاربردي را بيان ميكند.
دانشآموز در اين بخش از ساعات ،نه فقط يك شنونده ،بلكه آغاز كننده
بحث و تعيين كننده مسير بحث خواهد بود.

•

دانشآموز در بيش از نيمي از وقت
حضور خود در مدرسه ،پروژهها و كارهاي شخصي خود را انجام
ميدهد .اين پروژهها ،پروژههايي هستند كه به انتخاب خود دانشآموز و
در فضاي موضوعات درسي كالسها و موضوعات مورد عالقه دانشآموز
تعريف شدهاند.

دانش آموز در مدرسه حكمت ياد مي گيرد چون خود ،با عالقه و انگيزه
كافي ،مي خواهد و تالش مي كند .مدرسه حكمت بيش از هر چيز تالش
ميكند اين انگيزه و عالقه را ايجاد و تقويت كند.
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•

دانشآموزن گروههاي تخصصي و
فعاليتهاي علمي – آموزشي (نظير گروههاي ستارهشناسي و نجوم و
روزنامه نگاري) را با فضا سازي و راهنمائي مربيان تشكيل ميدهند و در
آنها فعاليت ميكنند .فعاليت در اين گروهها به عنوان برنامه درسي و
فعاليت اصلي مدرسه و جزو فرايند يادگيري محسوب ميشود؛ نه به شكل
يك فعاليت فوق برنامه كه در مدارس معمول است .بدين ترتيب،
دانشآموز بخشي از وقت خود در مدرسه را به فعاليت در اين گروهها
صرف ميكند.

•

بخشي از امور مدرسه به انتخاب و اختيار خود
دانشآموزن ،به آنها واگذار ميشود؛ و آنها خود را به عنوان عضوي از
جامعه مدرسه تلقي ميكنند .ضمن آنكه مدرسه سعي ميكند با ايجاد
سازوكارهاي مناسب ،امكان تعامل مفيد و موثر دانشآموزن با جامعه
22
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بيروني را نيز فراهم كرده ،و آنها بتوانند در تعامل با جامعه نيز نقش داشته
باشند (مثال از طريق ارائه خدمات مشخصي به جامعه بيرون مدرسه).
•

دانشآموز در مدرسه حكمت
بيش از آنكه مصرف كننده كتابها و منابع و مفاد از پيش تعيين شده باشد،
در فرايند توليد و اكتشاف درگير ميشود .به جاي آنكه يك كتاب را به
او ارائه كنيم و از او بخواهيم كه در نقشي منفعل ،آن كتاب را مطالعه و
يادبگيرد ،او را درگير موضوعي ميكنيم كه خود به آن عالقه دارد ،و با
جستجو در منابع اطالعاتي در دسترس ،اطالعاتي را در مورد آن موضوع
يافته ،و گزارش مستندي را در مورد آن توليد ميكند.
بدين ترتيب ،دانشآموزن به انجام خودجوش فعاليتها در مدرسه ترغيب

ميشوند ،و فضايي براي عملكرد فعال آنها در فرايند يادگيري فراهم ميشود.
23
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در مدرسه حكمت محيطي غني از منابع چندرسانهاي در دسترس
دانشآموزان قرار گرفته است .اين منابع شامل:
• چند هزار ساعت فيلم علمي،

• چند صد تا چند هزار جلد كتاب و مجله،
• چند ميليون قطعه تصوير،

• چندين هزار قطعه صوتي،
• چندين هزار فايل متني،

• چندين هزار صفحه وبي بارگيري شده در محيط شبكه داخلي
مدرسه،
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قرار گرفتن دانشآموز در چنين محيط غنياي ،حتي اگر دانشآموز در
هيچ كالسي شركت نكند ،خود زمينه رشد و فعال شدن دانشآموز را
فراهم ميكند.
(گراف موضوعات

ميشود

آموزشي) به سادگي بر روي رايانه شخصي دانشآموز يا كتابخانه مدرسه (كه
در كالسها ،سالن و راهروها در دسترس و در معرض ديد دانشآموزان قرار
دارد) ،براي او

است .اين منابع توسط گروهي از همكاران

مدرسه و نيز دانشآموزان ،دائما در حال تكامل از طريق جستجو و يافتن،
خريد ،جمعآوري ،طبقهبندي ،سازماندهي و شاخصبندي است.
همچنين دانشآموزان در محيط رايانه خود ،به سادگي ميتوانند با اينترنت
ارتباط برقرار نمايند .با توجه به ناامني و نامطلوب بودن بسياري از نقاط در
اينترنت ،دستيابي دانشآموزان فقط به سايتهائي انجام ميشود كه توسط
مربيان مدرسه مشاهده شده و براي دانشآموزان قابل استفاده و مناسب
تشخيص داده شود .آدرس اين سايتها كه تعداد آنها نيز كم نيست و به چند
هزار سايت علمي  -آموزشي بالغ ميشود ،بصورت موضوعبندي شده شده در
اختيار دانشآموزان قرار ميگيرد .ضمن آنكه دانشآموزان از طريق ابزارهاي
جستجوي ويژهاي كه در اختيار آنها قرار داده ميشود ،ميتوانند در محتواي
اين سايتها جستجو نمايند .همچنين در موارد ضروري ،جستجو در ساير نقاط
اينترنت نيز با ياري مستقيم مربي امكانپذير است .بدين ترتيب امكان
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فراهم
شده است.
همچنين

مدرسه

بوده و

 ،با نظارت مربي ميتوانند از امكانات آن
استفاده ،و مستقال به آزمايش و انجام فعاليت علمي و عملي بپردازند .تالش بر
آن است كه طيف وسيعي از ابزار و لوازم كار و آزمايش در محيط آزمايشگاه
و كارگاه مدرسه فراهم باشد.
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نيز مملو از پوسترها و تابلوهاي آيات قرآن و اسماء
كريمه الهي است؛ كه

فراواني را،

در بر دارد .هر يك از تابلوها و پوسترها به صورت دانسته،
هدفمند و برنامه ريزي شده در جاي مناسب خود قرار ميگيرد .هر يك از
اين پوسترها و تابلوها با هدف گيري يكي از ابعاد شخصيتي و خصوصيات
كمال انساني و الهي ،زمينه غير مستقيم توجه دانشآموز به موضوع مربوطه و
تحقق آن هدف را فراهم ميكند .ضمن آنكه در تابلوهاي آيات و اسماء
الهي ،ترجمه آنها با زبان روان براي دانشآموزان نوشته شده است؛ معلمين و
مربيان مدرسه سعي ميكنند تا در فعاليتهاي جاري و آموزشي مدرسه ،متناسب
با شرايط ،ارتباط ذهني الزم با مفاهيم مندرج در تابلوها را ،با اشاره و ذكر
27
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توضيحات در وقت مناسب ،فراهم آورند .بسياري از تابلوها و
پوسترها در طول زمان تغيير كرده ،تا ضمن ايجاد حس تازگي دائمي ،زمينه
درگير شدن بصري و ذهني دانشآموز با مفاهيم و موضوعات بيشتر را در
طول زمان فراهم كند.
همچنين فضاي عمومي مدرسه،
را در بر دارد .كالسها و
متعدد (نظير روزنامه نگاري و نجوم)،
(در مواردي نظير باغباني ،چايخانه ،فروشگاه،
و ارائه نتايج آن براي ساير

كتابخانه) ،تعريف
دانشآموزان توسط خود دانشآموزان،

نظير موزههاي علمي ،مسابقات علمي ،جشنوارهها و كنفرانسهاي
علمي دانشآموزي و نظاير آن ،بر غناي اين محيط ميافزايد.

هدف از يادگيري ،درك ،تغيير رفتار و توان بكارگرفتن يافتهها ،و نه تنها
حفظ كردن آنها است .اين هدف زماني بهتر محقق ميشود كه
صورت گيرد.
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شخص در شرايط واقعي با مسايلي مواجه است كه در آن ابعادي از دين و
مفاهيم تبيين شده در قرآن ،رياضيات ،علوم ،تعليمات اجتماعي ،ادبيات و هنر
به صورت يكپارچه نهفته است .مثال وقتي شخص در محيط واقعي در يك
كسب و كار خاص نظير مغازهداري قرار ميگيرد ،نكاتي كه دين در مورد
كسب و سالمت آن بيان كرده است ،آيات مرتبط (نظير "واي بر كم فروشان"
" ،پيمانه را كامل بدهيد" و "با مردم با خوشرويي صحبت كنيد") ،رياضيات
حساب و كتاب كسب ،اطالعاتي در مورد فساد كاال و محصوالت در جايگاه
درس علوم ،روابط عمومي و تعامالت اجتماعي در فروش ،مسايل كسب و
كار و حكمتهاي آن كه در متون ادبي مرتبط وجود دارد ،همه و همه در مورد
مسئله كسب و كار مغازهداري به صورت يكپارچه مطرح است.
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در دروسي چون رياضي،
علوم و ادبيات ،باعث ميشود شخص اين مباحث را ياد بگيرد ،اما از كاربرد
آنها ناتوان باشد .اما در صورتي كه مفاد آموزشي در شرايط ملموس و
نزديكتر به محيط واقعي ،به صورت توام به زمينههاي مختلف بپردازد،
موضوعاتي كه دانشآموز در مدرسه حكمت ياد ميگيرد ،موضوعاتي
واقعي است ،كه جايگاه آنها ،كاربرد آنها ،رابطه آنها با موضوعات
ديگري كه او ميشناسد ،و نياز به آنها براي او ،كامال ملموس است.
نه موضوعات انتزاعياي كه چون در سرفصل كتابهاي درسي جاي
گرفتهاند ،مجبور به يادگرفتن آنها است.
دانشآموزن هم با تك تك موضوعات و مباحث حوزهها آشنا ميشوند ،و
هم تركيب و جوهره يكپارچه پديدهها و تعامل بين آنها را در مييابند .به
عبارت ديگر ،عالوه بر علم و دانش ،نوعي از بصيرت در اين جا به دانشآموز
منتقل ميشود.
دبستان حكمت مبتني بر همين رويكرد ،برنامه درسي متفاوتي را نسبت به
مدارس معمول ،اتخاذ ميكند .در برنامه درسي مدرسه حكمت ،موضوعات و
هستند

عناوين دروس و جلسات ،عمدتا

 .در اينجا سخني از دروس رياضي و علوم نيست .بلكه
،

" ،
"" ،

"و"

"،

" ،

" نمونه عناوين دروس و جلسات
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درس در مدرسه هستند .در هر يك از دروس (كه ما آن را
ميناميم) ،موضوع كامال ملموس و قابل درك براي سن

يا

كودكان مطرح شده ،و در خالل آن ،مباحث دروس رسمي رياضيات ،علوم،
دين ،قرآن ،ادبيات و نظاير آن مطرح ميشود .در ارائه دروس تركيبي نيز
ضمن درگير كردن كاربردي و عملياتي در انجام خود كارها (نظير خريد و
فروش در كسب و كار) ،و مباحثه و گفتگو ،از منابع و
،

مانند

 ،مثنوي به نثر ،شاهنامه ،كتب علمي مرجع و نيز فيلم-

هاي مستند ،علمي و آموزشي استفاده ميشود ،و بدين ترتيب
براي دانشآموزان فراهم ميشود.
مثال در درس كسب و كار ،مباحث مطرح شده فوق از دروس رياضي
گرفته تا درس ادبيات ،ارائه و مورد بحث و تعليم قرار ميگيرد .مثال معلم در
فرصت درس كسب و كار ،بخشي از تعليمات درس رياضيات را به
دانشآموزن منتقل ميكند .بدين ترتيب
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 .در اين ميان
مثال در همان كالس درس كسب و كار ،در مبحث تقسيم ،معلم
پس از طرح مباحث مربوطه ،از دانشآموزن ميخواهد كه برخي از تمرينهاي
موجود در كتاب درسي رياضيات را حل كنند.
نكته مهمي كه در اينجا مطرح است،
(رياضيات ،علوم و  )...در دروس تركيبي است .به عبارت
ديگر اغلب مباحث دروس رسمي ،قابل گنجايش در دروس تركيبي است.
معلم با ياري گرفتن از ابزارهاي رايانهاي ،پوشش تمام مباحث ضروري در
دروس رسمي را كنترل ميكند ،و آگاه است كه مثال چقدر از مباحث درس
رياضيات امسال دانشآموزن را به آنها انتقال و با آنها تمرين كرده است.
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در صورتي كه معلم احساس كند كه بخشي از مباحث دروس
رسمي ،به اندازه كافي در دروس تركيبي با دانشآموزن تمرين نشده است،
مستقيما جلساتي را به بخشهاي مذكور از دروس رسمي مربوطه اختصاص
داده ،و از روي كتاب درسي آن مباحث را ارائه و تمرين ميكنند .بدين
ترتيب
مزيت اين روش اوال در آن است كه دانشآموز با
موضوعات دروس رسمي را دريافت ميكند .ثانيا
آن خواهد داشت؛ و مهارتهاي كاربرد آن موضوع را نيز فرا ميگيرد.
را براي قرار گرفتن در فضاي

ثالثا دانشآموز

مبحث درس رسمي مربوطه و درك آن ميكشد ،و به همين دليل موضوع را
فرا ميگيرد .و رابعا

در

را نيز در همان مدت كالس فراميگيرد؛

،

در همان مدت محدود ،گاه

و
است.
البته
در اينجا

خواهد بود .مثال درصد

از روش رسمي متداول

زيادي از تمرين رياضيات دانشآموز در عمليات واقعي كالس درس و
كارهايي كه به او واگذار ميشود ،انجام ميشود .همچنين به صورت معمول
در اين مدرسه نيازي به نوشتن ديكته وجود ندارد؛ بلكه دانشآموزن ديكته
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لغات را در نوشتن گزارشها و متون متعدد ،تجربه ميكنند .و اين
نكته با در نظر گرفتن اينكه در اين مدرسه حجم توليد مستندات دانشآموز،
بسيار زياد خواهد بود؛ معنادار خواهد بود.
دانشآموز بر خالف روش سنتي ،كه رونويسي از دروس و ديكته نويسي
و حل مسايل كتاب (و احيانا رونويسي صورت مسايل) تنها توليدات او
بودهاند ،در مدرسه حكمت با
،

،
 ،و نظاير آن مواجه است.

،

است .و انتظار آن است

اين نوشتهها بر خالف روش سنتي

كه دانشآموز به دليل اين تنوع ،و اينكه خود موضوعات مربوطه را براي
نوشتن انتخاب ميكند ،در عين اينكه حجم بيشتري از نوشتن را نسبت به روش
سنتي ،تجربه ميكند؛
آن احساس خواهد كرد.
ضمن آنكه در اين روش ،دانشآموز با
ترغيب شده ،و

و بررسي ابعاد آن ،به

خواهد داد .مدرسه حكمت
جايي است كه دانشآموز
 ،و محيط و سازوكار آموزشي مدرسه اين

را عمال به او

نشان ميدهد.
ضمن آنكه مدرسه حكمت در قالب ارائه دروس تركيبي ملموس و
نزديك به كاربرد،
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فراهم كرده ،و سازوكارهاي مناسب براي تربيت اين مهارتها را ايجاد ميكند.
بدين صورت با
 ،به شكلي كه مباحث نظري قابليت پشتيباني كامال مشخصي از
مباحث كاربردي داشته باشد؛ دانشآموزن را به سوي روشهاي تفكر،
تصميمگيري ،مديريت و برنامهريزي كارهاي خود ،اخالق شايسته ،فنون
تعامالت اجتماعي ،فن بيان ،فن نگارش و هنر گرفته تا بكارگيري ماهرانه
ابزارها و فناوريها ،هدايت ميكند.

بر آن بوده كه آنچه را بايد دانشآموز

رسم

يادبگيرد ،مستقيما به او ارائه ميشود .ارزيابي آموختهها پس از اين ارائه ،و
بازخورد پس از آن نيز بر همين اساس صورت ميگيرد .اين ارائه ،و اين
ارزيابي ،مستقيما
 .ضمن آنكه اين سوق دادن به حفظ كردن ،قدرت يافتن
يافتههاي جديد را در دانشآموز ضعيف كرده ،و او همواره به انتظار آن است
كه آنچه او احتياج دارد ،به صورت آماده براي يادگرفتن (حفظ كردن) او ،به
او ارائه شود .ارائه تمام مفاد درسي در كتابهاي درسي ،محدود بودن
ارزشيابيها به محتواي كتاب درسي ،حجم كتابهاي درسي و عدم فرصت
براي ارائه مباحث غير كتاب درسي در كالس ،عدم دسترسي به منابع غير
درسي ،بي اعتنائي ارزشيابي به دانستههاي خارج از كتاب درسي دانشآموز،
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همه و همه دانشآموز را به سرازيري حفظ و دورشدن از قله
تعقل ،تفكر ،و اكتشاف و جستجو سوق ميدهند.
ما تالش ميكنيم به جاي دادن ماهي به دانشآموز ،فن ماهيگيري را به
او بياموزيم!
بر خالف اين رسم نادرست،
براي تحقق اين مهم ،چند
اقدام اساسي در دستور كار برنامهدرسي مدرسه قرار دارد:
• كالسها

 ،و شكل

به خود ميگيرد.

مربي يا معلم به جاي طرح موضوعاتي كه بچهها بايد ياد بگيرند ،تنها
مقدماتي را فراهم ميكند تا سئوالي در ذهن دانشآموزان شكل بگيرد؛
سپس دانشآموزان را براي پاسخ به اين سئوال تحريك ميكند ،و آنها را
در جستجو و يافتن پاسخ راهنمائي ميكند (رويكرد مسئله محور) .اين
جستجو و يافتن پاسخ يا به شكل مباحثه در كالس و طرح ديدگاههاي
دانشآموزان در يك بارش فكري ،و انسجام دادن انجام ميشود؛ و يا به
صورت كنكاش دانشآموز در متون و منابع در دسترس ،و ارائه پاسخ آن
در كالس به صورت گزارش يا بحث مجدد صورت ميگيرد.
• مربي در فرايند كالس درس ،دانشآموز را به
ترغيب
ميكند .در اين پروژهها دانشآموز تالش مشخصي را براي دستيابي به
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اطالعاتي در زمينه خاصي انجام ميدهد .بخشي از اين
پروژهها به شكل گردآوري اطالعات (نظير گردآوري تصاوير و
توضيحاتي درباره گربهسانان) انجام ميشود؛ بخش ديگر به ساختن يك
محصول (نظير تدوين يك فرهنگنامه تصويري معرفي انواع حيوانات ،يا
ساختن يك ابزاري خاص براي باغباني) ،و بخش ديگري نيز شامل
پروژههائي ميشود كه آزمايش و تشخيص وضعيت يك پديده در آن
صورت ميگيرد (نظير پرورش رشد دانه لوبيا و مشاهده اثر شدت نور در
ميزان رشد آن) .ممكن است در برخي از پروژهها نيز ،دانشآموزان به
ارائه يك نظر (نظريه) و بررسي آن( ،در سطح دانش خود) مبادرت كنند
(مثال بررسي دليل خشك شدن يك گياه خاص در باغچه) .تمام
پروژهها ،با نظارت و راهنمائي مرحله به مرحله مربي انجام ميشود.
• مدرسه

را در دسترس دانشآموزان قرار ميدهد.

اين منابع به سادگي براي او قابل دستيابي است .همچنين آزمايشگاه و
كارگاه مدرسه بصورتي در دسترس ،و محيط عمومي فعال و غني
مدرسه ،شرايط فعاليت خودجوش و جستجوگرانه دانشآموزان را فراهم
ميكند .دانشآموز پاسخ بسياري از سئواالت خود را نه توسط مربي و
معلمين خود ،بلكه توسط اين منابع مييابد ،و به جستجو و يافتن پاسخ
توسط اين منابع عادت ميكند.
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•

 ،تمام
،

به منابع الكترونيك را

قرار ميدهد .مربي از اين طريق از عالقهها،
استعدادها ،مسير يادگيري ،و دانستههاي دانشآموز با خبر ميشود؛ و او
را در موارد الزم ياري و راهنمائي ميكند.
رويكرد مدرسه حكمت آن است كه دانشآموزان در فرايند تعليم و
تربيت ،بيش از آنكه مصرف كننده متون آماده و محتواي ارائه شده توسط
مربي باشند ،خود در فرايند توليد محتوي مشاركت داشته ،و يادگيري طي
توليد صورت بگيرد .بدين ترتيب آنها عالوه بر يادگرفتن موضوع ،فلسفه
و داليل آن را نيز يافته ،روحيه جستجوگري و توليدكنندگي نيز در او
تقويت شده ،فنون اكتشاف و توليد را نيز ميآموزد.
•

دانشآموز مستقيما توسط مربي،
 ،و با برخورد مستقيم تدريجي در كالس ،و نيز با استفاده از
گزارشهاي نرمافزار مديريت آموزشي از عملكرد دانشآموز ،صورت
ميگيرد .اين ارزشيابي بر كل يافتهها و تالش و رشد دانشآموز انجام
شده ،و به ارزشيابي موضوعات كتابهاي درسي محدود نميشود .بدين
ترتيب يافتههاي بيرون كتاب درسي دانشآموز نيز ارج گذاشته شده ،و
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دانشآموز به يافتن دانستههاي جديد چه در درون و چه
بيرون محدوده كتابهاي درسي ترغيب ميشود.
•

و زماني را كه دانشآموز در جلسات كالس درس صرف
ميكند ،حداكثر  %40از زمان الزامي حضور او در مدرسه را تشكيل
ميدهد .بنابراين دانشآموز
خود را در قالب انجام پروژههاي
خود دارد .ضمن آنكه در زمانهاي جنبي حضور در مدرسه و تقريبا تمام
مدت تابستان ،كالسهاي رسمي تشكيل نشده ،و دانشآموز فرصت
بيشتري را براي اكتشاف و انجام پروژههاي خود خواهد داشت.

هنر بعدي از ابعاد كمالي انسان در انجام فعاليتها و رفتارهاي اواست.
همانگونه كه يك انسان به بصيرت ،حكمت و معرفت دست مييابد و آنها را
در تمام ابعاد و رفتارها و شئون زندگي خود بكار ميبرد ،هنر نيز يكي از
ملزومات كمالي انسان ،براي تعالي رفتارها و اعمال او است .هنر محدود به
يك رشته خاص موسوم به رشتههاي هنري (نظير خطاطي و نقاشي) نميشود.
يك هنرمند نه تنها
خط و نقاشي خود را با اين جوهره و ذوق متجلي ميكند ،بلكه در تمام اعمال
خود آن را به جريان مياندازد .كتابي كه هنرمندانه نوشته ميشود ،تجارتي كه
هنرمندانه سامان مييابد ،تعامل و روابط اجتماعي كه هنرمندانه شكل ميگيرد،
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باغبانياي كه هنرمندانه انجام ميشود ،ابزاري كه هنرمندانه ساخته
ميشود ،همه نمونههائي از تجلي و سيالن جوهره هنر در اعمال انسان است.
مدرسه حكمت با نگاهي متفاوت به فعاليتهاي آموزشي و برنامهدرسي،
تالش ميكند
نمايد .اين مهم از چند طريق انجام ميشود.
•

اي كه در اختيار دانشآموز

با

و مقايسه آن با

قرار ميگيرد ،امكان
كارهاي غير هنرمندانه براي دانشآموز فراهم ميشود.
•

در جلسات و برنامههاي

با فراهم كردن شرايط
مختلف،
را ايجاد ميكند.

•

و حضور هنرمندان و

با ايجاد كردن

متخصصين در زمينههاي مختلف نظير فني و ادبي ،امكان ارتباط براي
انتقال ذوق هنري فراهم ميشود.
•

براي شكلگيري ذوق و جوهره هنري،
براي دانشآموز فراهم
ميشود.

•

در محيطي

و فشارهاي زائد ،به او

ميشود تا اين جوهره هنرمندانه را شكل داده و بروز دهد.
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در برنامه درسي دبستان حکمت ،از شيوههاي نوين يادگيري و تدريس در
قالب يك تركيببندي مفهومي و منسجم استفاده ميشود .محورهاي اصلي
اين رويكرد ،الگوها و روشهاي اصلي به اجمال عبارتند از:
• تركيبگرا (تلفيق)
• حل مسئله
• يادگيري پروژه محور
• يادگيري اجتماعي
• يادگيري تعاملي

• رشد عقلي و شناخت

• آموختن ارزيابي و كنترل خود

در دبستان حکمت ،ارزشيابي از دانشآموزان به صورت كيفي و
توصيفي صورت ميگيرد.
را در ايجاد
فشار رواني ،اضطراب دانشآموزن ،مقايسه شدن دانشآموزن با يكديگر به
جاي توجه به خود دانشآموز ،رواج حافظه محوري به جاي تعقل و تفكر،
رواج فرهنگ بيستگرايي ،نمره گرايي و مدرك گرايي به جاي افزايش
توان واقعي ،در بر داشته است.
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تحصيلي کالسي وجود
دارد .يك نگاه بر ارزشيابي

تكيه

ميكند ،و ديگري ارزشيابي را

تلقي

ارزشيابي در مدرسه حكمت فيلتر و مانعي براي حركت دانش آموز نيست.
بلكه چراغي براي او در مشاهده مسير گذشته ،حال و آينده است.
ميكند .در نگاه دوم ،ارزشيابي و ياددهي يادگيري ،جريانهاي جدا از هم
نيستند .مبتني بر همين ديدگاه ،ارزشيابي توصيفي به جاي تمركز بر نقطه پاياني
فرايند ياددهي و يادگيري (امتحان) ،در طي فرايند ياددهي و يادگيري ،مربي
و دانشآموز را همراهي كرده ،و بتدريج ترسيمي از وضعيت كلي و
خصوصيات دانشآموز را به خود او و مربي ارائه نموده ،و آنها را در ادامه
مسير و اقدامات بعدي ياري ميكند .بدين ترتيب

(مانند در حد انتظار ،نزديك به

همچنين در اين روش

ميشود .و از سوي ديگر

انتظار و نيازمند تالش بيشتر)

سازوكارها و ابزارهاي مناسبي براي جمعآوري اطالعات مفيد و موثر در مورد
وضعيت دانشآموز و مسير حركت او بكار گرفته ميشود .ساختار كارنامه نيز
به صورت گزارش پيشرفت دانشآموز از ابعاد مختلف شخصيتي ،عاطفي،
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مهارتي و دانش درآمده ،و او را با خود او مقايسه ميكند ،نه با
دانشآموزن ديگر.
از سوي ديگر ،در ارزشيابي دانشآموزان در مدرسه حكمت ،تالش بر
 ،بيش

آن است كه نقش

از مربي باشد .اگر قرار است كه ارزشيابي دانشآموز را در ادامه مسير ياري
و راهنمائي كند ،خود او بهتر از هر كس ديگري ميتواند سكان اين
ارزشيابي را بر دست بگيرد .با تغيير كردن جايگاه ارزشيابي از شكل فيلتر و
مانع ،به چراغ راهنما در مسير ،و از بين رفتن ابعاد تنشزا و ايجاد كننده فشار
به دانشآموز در ارزشيابي ،دانش آموز ياد ميگيرد چگونه از ارزشيابي به
عنوان كمكي براي حركت خود انتخاب كرده ،و به آن به چشم يك ابزار
راهنما ،و نه يك تهديد نگاه كند .بر اين اساس دانشآموز اولين كسي
خواهد بود كه در هر مورد خود را مورد ارزشيابي قرار ميدهد ،و از مشاهده
نتايج آن واهمه نخواهد داشت .به عبارت ديگر نقش مربي در ارزشيابي در
سطح دوم و پس از نقش دانشآموز قرار ميگيرد .در فرايند آموزش در هر
گام ،با ياري و راهنمائي سيستم نرمافزاري مديريت آموزشي ،دانشآموز خود
را ارزشيابي ميكند .بازخورد اين ارزشيابي بصورت مستقيم در اختيار خود
دانش آموز قرار ميگيرد ،تا او عملكرد خود را تنظيم و اصالح نمايد .در
مرحله بعدي نتايج اين ارزشيابي خود دانشآموز به مربي منتقل ،و مربي
ضمن ارزشيابي مستقل خود ،راهنمائيهاي الزم به دانش آموز را انجام
ميدهد.
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مبتني بر اين روش
صورت ميگيرد.

بر خالف مدارس معمول كه دانشآموز در هر پايه يك معلم داشته و در
پايه بعدي معلم ديگري امور تعليم او را بر عهده ميگيرد ،در مدرسه حكمت
دانشآموز در محل فيزيكي مشخص يك كالس ،با يك مربي مسير يادگيري
را طي چند سال دنبال ميكند ،و
خواهد بود .اين روش،
را فراهم ميآورد ،و برنامهريزي پيوستهاي را براي او طي
چند سال امكانپذير ميسازد .ضمن اينكه مربي با تعامل بهتر با خانه و خانواده
دانشآموز ،و مسايل او در بيرون مدرسه ،شناخت بهتري از ابعاد و رفتار
دانشآموز ،عاليق و استعدادهاي او ،و توانمنديها و ضعفهاي او ،پيدا ميكند؛
و امكان بهتري را براي راهنمايي و ياري به او در رفع مشكالت تربيتي و
آموزشي خواهد داشت.
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عالوه بر مربي ،در مدرسه حكمت

حضور دارند كه

ارائه برخي از دروس و مباحث و انجام برخي از امور آموزشي را در مدرسه بر
عهده دارند .ضمن آنكه يك مربي خود نقش معلمي را نيز ايفا ميكند.
فعاليت تربيتي و تعليمي يك معلم در مورد يك دانشآموز مشخص ،با
هماهنگي و نظارت كامل مربي آن دانشآموز انجام ميشود؛ و

دانش آموزان و مربيان ،محصوالت و كاركنان يك خط توليد اتومبيل
نيستند؛ كه هر مربي مانند كارگر خط توليد ،قطعهاي از تعليم را روي اين
اتومبيل عبور كننده ببندد و آن را براي كارگر (مربي) بعدي رها كند.
مربي با آشنائي با شخصيت و خصوصيات دانشآموز ،به موازات حركت
او حركت كرده و در طول زمان او را در بارور كردن استعدادهايش
همراهي مي كند.
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مجري فرامين مجموعه

ضمن آنكه در مدرسه حكمت،

آموزشي و محور كالس درس نيستند ،بلكه بعنوان يك راهنما
دارد.

در قالب رويكرد مطرح شده ،آموزشهائي نظير آموزش زبان انگليسي نيز
به صورت تركيبي انجام ميشود .بخشي از كليه دروس با زبان انگليسي به
دانشآموزن ارائه شده
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ميشود .به همين دليل بخشي از منابع متني و
فيلمهاي علمي در دسترس دانشآموزن ،به زبان انگليسي قرار دارد .درگير
كردن دانشآموز در فرايند يادگيري زبان انگليسي در اين رويكرد در چند
است .در اين

گام بصورت تدريجي صورت ميگيرد.

گام تالش بر آن است كه دانشآموز از اينكه كسي با او به زبان انگليسي
صحبت كند يا متون و منابع آموزشي در كالس به زبان انگليسي ارائه شوند،
واهمه نخواهد داشت؛ حتي اگر خود او توان مشاركت در مكالمه يا استفاده از
منابع را نداشته باشد.

دانشآموز

 ،و بتدريج در برخي از مكالمات كوتاه و مختصر مشاركت كرده،
يا از ابزارهاي نرمافزاري داراي واژههاي انگليسي استفاده ميكند.
ضمن
در جلسات جداگانه ،او به
و استفاده از منابع به زبان انگليسي ترغيب ميشود.

برنامه ورزشي دانشآموزان به نحوي در نظر گرفته شده كه
در دستور كار قرار داشته باشد (در ساعت  15الي  .)17اين
برنامههاي ورزشي
مربوطه صورت ميگيرد .حداقل
اختصاص داده شده است .همچنين يك روز در هفته به
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اختصاص داده ميشود.
ساير ورزشهاي مناسب شرايط و سن دانشآموزان نظير ژيمناستيك ،تنيس
روي ميز ،و ورزشهاي رزمي سبك ،احتماال در نظر گرفته شده و امكان
شركت دانشآموزان در آنها فراهم ميشود .ضمن آنكه
 ،در قالب برنامههاي ورزشي – علمي – تفريحي روزهاي
پنجشنبه ،به صورت منظم (بطور متوسط  3هفته در ميان در فصول مناسب) در
دستور كار قرار دارد .دانشآموزان حداقل بايد در هفته در يكي از برنامههاي
ورزشي شركت كنند .ضمن آنكه يادگيري شنا ،در حد مقدماتي آن الزامي
است.

 ،در
برنامه درسي مدرسه حكمت قرار دارد .اين برنامه به صورت معمول در
تنظيم شده ،اما در برخي از موارد در روزهاي جمعه يا
روزهاي ديگر هفته نيز ممكن است برگزار شود.
ميتوانند در اين برنامهها شركت كنند.
بسيار سفر بايد تا پخته شود خامي!
بچهها بايد از چهار ديواري مدرسه بيرون بروند ،تا بسياري از آنچه را كه در
اين چهارديواري نمي توان آموخت ،بياموزند.
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حضور دانشآموزن همه روزه به جز جمعهها ميتوانند از ساعت  7صبح
الي  19در محل مدرسه به فعاليت و انجام كارها و پروژههاي خود بپردازند.
حضور
 .ساعات حضور الزامي براي دانشآموزن كالس اول در سه ماه
ابتداي سال تحصيلي ،تا ساعت  12خواهد بود .براي دانشآموزن داراي
شرايط خاص (نظير دانشآموزن داراي معلوليتهاي جسمي) نيز محدوده زماني
الزامي ،مناسب شرايط آنها خواهد بود.
دبستان حکمت
داير است ،و محدوده سال تحصيلي در اين دبستان به  9ماه رسمي سال
تحصيلي محدود نيست .البته حضور در سه ماه تابستان براي دانشآموز الزامي
نيست.
هر روز صبح به سمت مدرسه ،ساعت  15به محل
سالن ورزشي يا منزل ،و ساعت  17به سمت منزل خدمترساني ميكند .در
صورتي كه برنامه حضور دانشآموز در يك روز متفاوت از اين باشد ،رفت و
آمد توسط يا با هماهنگي خانواده محترم انجام ميشود .در صورتي كه
دانشآموز از دوچرخه براي حضور در مدرسه استفاده ميكند ،اجازه رفت و
آمد با دوچرخه تنها با رضايت نامه ويژه والدين ،و پس از گذراندن دوره
راهنمايي و رانندگي مخصوص دوچرخه (كه خود مدرسه حكمت برگزار
ميكند) ،مرور مسير رفت و آمد و نبود نقاط خطرناك در مسير ،و گذاشتن
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كاله ايمني به او داده خواهد شد .در اين صورت امكان پارك دوچرخه در
حياط مدرسه وجود خواهد داشت.

با توجه به حضور صبح و بعد از ظهر دانشآموز در مدرسه ،پاسخگوئي به
نيازهاي خوراكي او يكي از مسائل مهم است .با توجه به مشكالت تهيه غذاي
را اتخاذ كرده

مطمئن و با كيفيت ،مدرسه فعال روش

است .براي اين منظور ظروف مناسب دردار قابل حملي در يك كيف
كوچك براي دانشآموزان تهيه شده است .اين ظروف شامل دو محفظه فلزي
و يك محفظه پالستيكي ميشود .دانشآموزان غذاي خود را هر روز صبح در
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اين ظروف به مدرسه حمل ميكنند ،و در يخچالي كه براي اين
منظور تهيه شده ،قرار ميدهند .در ساعت نهار ،بخش يا بخشهائي از محفظه
فلزي كه نياز به گرم شدن دارد را در فر گرم كردن غذا قرار داده ،و استفاده
ميكنند .در هنگام بازگشت به منزل نيز ظرفها را به منزل باز ميگردانند.
اما براي ساعات مياني ،حواشي نهار و احيانا صبحانه – عصرانه نيز،
شرايط مناسبي را براي خدمت رساني به دانشآموزان با نوشيدنيهاي
مناسب نظير شير ،دوغ ،چاي و قهوه ،و خوردنيهائي چون ميوهجات،
شيرينيجات ،و غذاهاي سبك نظير پنير ،گردو ،كره ،مربا ،ماست (براي نهار)
و نان فراهم ميكند.
اداره اين محيط بر عهده خود دانشآموزان است .ارائه محصوالت
چايخانه بدون دريافت هيچگونه سود ،و با محاسبه قيمت تمام شده تخميني
انجام ميشود .استفاده از چايخانه به صورت خودخدمت (سلف سرويس)
انجام ميشود .ضمن آنكه دانشآموزان شخصا هزينه موارد استفاده را در فرم
مشخصي ثبت نموده تا در حساب هزينههاي مصرفي خود در مدرسه محاسبه
شود.
دانشآموز براي استفاده از نوشيدن و خوردن ،از ليوان ،پيشدستي و قاشق
و چنگال خود استفاده ميكند ،كه به همراه مسواك ،در ظرف مخصوصي در
قفسه خود نگهداري ميكند .مسئوليت نگهداري ،نظافت و شست و شوي اين
ظروف بر عهده خود دانشآموز است ،و البته امكانات مناسب براي شستشو و
مسواك در محيط وضوخانه -مسواكخانه! -شستوشوخانه! فراهم است.
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با توجه به نوع برنامه درسي ،شكل تركيبي و روال تدريجي و تكاملي آن،
و نيز امتداد فعاليت مدرسه در تمام سال و فصل تابستان ،مسافرت و عدم
حضور دانشآموزان براي مدت معين و محدود مشكل جدياي را در روال
آموزشي او ايجاد نخواهد كرد .لذا
! منتهي اينكار بايد
انجام شود.
بخصوص

 .براي اين منظور برنامه سفر با
مربي مرور شده ،و زمينههاي يادگيري با خانواده و دانشآموز بررسي
ميشود؛ و بر اساس آن برنامهريزي خاص تعليم و تربيت در سفر انجام
ميشود ،كه در طول سفر توسط خانواده و دانشآموز انجام ميشود .اين
برنامه به صورتي است كه ضمن حفظ جنبههاي تفريحي يا سياحتي يا كاري
سفر ،از فرصتها و شرايط موجود در سفر بهترين استفاده را براي تعليم و تربيت
دانشآموز ببرد .دانشآموز پس از بازگشت از سفر نيز گزارش يافتههاي سفر
خود را با همكاري خانواده آماده و در كالس ارائه ميكند.
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بدين ترتيب
و نقطه منفي در فرايند تعليم و تربيت محسوب نميشود؛
 ،و تالش ميشود از آن به صورت مطلوب
بهره برد .زيرا بسياري از شرايط مناسب براي يادگيري كه در سفر ايجاد
ميشود ،احتماال به ندرت يا هرگز در غير آن قابل دستيابي نيست .از همين
رواست كه گفتهاند :بسيار سفر بايد ،تا پخته شود خامي.

مدرسه حكمت ،بخشي از دو طرح پژوهشي در سطح ملي است .طرح
اول،
است .تالش اين طرح ،تحول نظام آموزش كل كشور به سمت
نظام آموزشي مطلوب مبتني بر مباني معرفتي ديني ،براي پاسخگوئي به
نيازهاي جامعه در حال تحول و آينده است.
مبتني بر طرح اول ،طرح دوم يعني
تعريف شده است .هدف از طرح مبنا ،ايجاد يك مجموعه مدارس
نمونه است كه تحقق عملياتي نظام آموزشي مطلوب را در سطح يك مدرسه
نشان دهد ،و ابعاد برنامه درسي مورد توجه در آن را به صورت عملياتي نشان
دهد.
مدرسه حكمت اولين مدرسه از مجموعه مدارس پيش بيني شده در طرح
مبنا است؛ كه به حول و ياري خداوند متعال ،ايجاد شده است .بدين ترتيب،
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هدف از ايجاد مدرسه حكمت ،تنها ايجاد يك مدرسه و ارائه
خدمت به تعدادي از دانشآموزن نيست؛ كه البته خود آن نيز امر بسيار مهمي
است (همانگونه كه قرآن كريم فرموده است كه هر كس فردي را زنده كند،
گويي تمام مردم را زنده كرده است) .اما مدرسه حكمت ،عالوه بر هدف مهم
مذكور ،تالش ميكند زمينه تحول كل نظام آموزشي كشور را فراهم نمايد .از
اين روي اوال طراحي روشها و سازوكارها در مدرسه به گونهاي انجام ميشود
كه قابل تعميم به مدارس ديگر و قابل ترويج روش باشد .ثانيا اين هدف
متعالي منجر ميشود كه سازوكار ،رفتار و عملكرد مدرسه حكمت بيش از
حد يك مدرسه با روش جديد ،مورد تعمق و تدبير و بررسي قرار گيرد.
البته اين جايگاه مدرسه حكمت در نگاه به تحول نظام آموزشي به معناي
آن نيست كه تمام آنچه كه در تحول نظام آموزشي مورد توجه و الزم است،
در اين مدرسه نيز به صورت كامل ايجاد شده ،و اين مدرسه همه تحول و ابعاد
آن را نشان ميدهد .اصوال همه ابعاد تحول نظام آموزشي در حد يك مدرسه
قابل مشاهده نيست .اين مدرسه تنها بخشي محدود از اين ابعاد تحول را تبيين
ميكند .اما اين بخش يكي از كليديترين بخشها محسوب ميشود.
مستندات دو طرح معماري نظام آموزشي و طرح مبنا از طريق سايت
موسسه 2قابل دستيابي و مشاهده است.
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بر اساس جايگاه مدرسه حكمت در دو طرح مذكور در زمينه تحول نظام
آموزشي ،الزم است تا رويكرد آموزشي و تربيتي مدرسه حكمت به خوبي
زير ذرهبين پژوهش قرار گيرد .از همين رو در قالب يك پروژه پژوهشي،
سازوكارها ،طرح درسها ،كيفيت عملكرد و رفتارهاي مدرسه مورد بررسي و
تحليل دائمي قرار دارد .ضمن آنكه مدرسه حكمت همزمان با دو مدرسه
دولتي و غير دولتي با سبك معمول و رسمي ،به صورت موازي مقايسه شده ،و
عملكرد مدرسه و ارتقاء وضعيت دانشآموزن در اين سه مدرسه ،با يكديگر
مقايسه ميشود.
ارزشيابياي كه در اين پژوهش بر عملكرد مدرسه حكمت انجام
ميشود ،در دو منظر انجام ميشود:
•

 :اين منظر بر عملكرد صحيح و اتخاذ هدفهاي درست،
و مسير كالن مدرسه توجه ميكند .در اين منظر بررسي و تحليل بر
اين متمركز ميشود كه آيا مدرسه حكمت كار درستي انجام
ميدهد؟

•

 :در منظر و سوي دوم ،اين بررسي و تحليل انجام ميشود كه
آيا مدرسه حكمت كار خود را به درستي انجام ميدهد؟ آيا از
سازوكارها و روشهاي خوبي براي انجام كار خود استفاده ميكند؟
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دبستان حكمت به عنوان بخشي از مجموعه آموزشي حكمت ،زير نظر
،
فعاليت ميكند .رئيس مجموعه از طرف موسسه تعيين ميشود .در دبستان
حكمت امور مدرسه توسط سه مديريت و حوزههاي آن سازماندهي و اداره
ميشود؛ كه زير نظر رئيس مجموعه فعاليت ميكنند.
•

(كه وظايفي نظير طراحي
روشها ،طراحي و تدوين برنامه درسي ،پژوهش ،و ارزشيابي
عملكرد مدرسه را بر عهده دارد)

•

(كه وظايفي نظير مديريت فعاليت مربيان و
معلمان ،چگونگي اجراي فرايند آموزش ،نظارت بر محتواي
آموزشي ،نظارت بر وضعيت آموزشي و تربيتي دانشآموزن،
برنامهريزي فعاليتهاي آموزشي و تربيتي ،مديريت ارزشيابي
عملكرد دانشآموزن ،و اداره كليه فعاليتهاي آموزشي و تربيتي
مدرسه را بر عهده دارد)

•

(كه وظايفي نظير مديريت امور
اجرايي ،اداري ،مديريت داخلي ،مديريت تاسيسات ،حسابداري
و مالي و امور شهريهها و تداركات را بر عهده دارد)

• عالوه بر سه

فوق،

 ،وظيفه ارتباطات رسمي با سازمان آموزش و پرورش ،و
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هماهنگي با سه مديريت مذكور در حوزه اين
ارتباطات رسمي را بر عهده دارد.
تعامل خانوادههاي محترم بر حسب مورد به صورت مستقيم با كليه
همكاران مدرسه و مديريتها انجام ميشود .اما اختصاصا دو مديريت آموزشي
(در مورد امور آموزشي مدرسه و مسايل آموزشي دانشآموز) و مديريت
اجرايي و مالي (در مورد مسايل اجرايي ،مالي و شهريه دانشآموز) پاسخگوي
خانوادههاي محترم خواهند بود.

فرايند تعليم و تربيت يك فرايند پيچيده چند تخصصي است .از همين رو
الزم است تا متخصصين مختلفي در اين فرايند ،تيم انجام دهنده تعليم و تربيت
را ياري نمايند .از همين رو مجموعه كادر آموزشي مدرسه ،از مشاوره و ياري
متخصصين حوزههاي مختلف
نظير تعليم و تربيت اسالمي ،روانشناسي تربيتي ،برنامهدرسي ،مديريت
آموزشي و آموزشگاهي؛ و متخصصيني
نظير رايانه ،هنر ،ادبيات ،بهرهمند شده؛ و فعاليتهاي خود را به صورت
تخصصي انجام ميدهند.

در مدرسه حكمت تمامي هزينههاي صورت گرفته براي هر دانشآموز و
کل مدرسه به صورت كامال شفاف محاسبه ميشود و در اختيار خانوادهها
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قرار ميگيرد ،و
بدين
ترتيب اولياء محترم ميتوانند مشاهده نمايند كه شهريه و هزينههاي پرداخت
شده آنها ،در چه زمينههايي ،و به چه ميزان صرف شده است.

عالوه بر مشاركت و تعامل جدي خانواده در فعاليتهاي مدرسه به شكل
نظارت ،همياري و نيز شركت در برنامههاي علمي ،آموزشي و گردشهاي
علمي به همراه دانشآموز ،براي هماهنگي مدرسه با خانوادهها ،يك
 ،با حضور
خانواده محترم دانشآموزان ،مربيان ،معلمين و مديران مدرسه در محل مدرسه
برگزار ميشود .در اين جلسه برنامههاي مدرسه مطرح و نقدها و نظرات
خانوادهها بيان شده و مورد بحث قرار ميگيرد .همچنين در اين جلسات
سئواالت و ديدگاههاي خانوادهها در مورد رويكرد آموزشي مدرسه بيان و
مورد بحث قرار خواهد گرفت .در صورتي كه زمان جلسه براي مباحث مطرح
شده كافي نباشد ،جلسات تكميلي در چهارشنبه(هاي) بعدي يا هر زمان طبق
توافق حاضران جلسه برگزار خواهد شد.
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•

روش و رويكرد آموزشي مدرسه حكمت ،روش و رويكرد ناشناختهاي
در تعليم و تربيت نيست .تقريبا تمام روشها و رويكردهاي اتخاذ شده در
مدرسه ،در حوزه نظريات و روش شناسيهاي معتبر حوزه تعليم و تربيت
شناخته شده و مورد تاييد و تاكيد است .مراجعه به كتابهاي معتبر و جديد اين
حوزه مويد اين سخن خواهد بود .آنچه كه مهم است آن است كه در بسياري
از آنچه كه در نظريات معتبر تعليم و تربيت ،مطلوب شناخته ميشد ،اما عمال
در تعليم و تربيت رسمي كشورمان به كار گرفته نميشد (با توجيهاتي نظير
عدم وجود امكانات يا توان بكارگيري گسترده اين روشها در مدارس تمام
نقاط كشور) ،امروز عمال در مدرسه حكمت بكار گرفته شده است .ضمن
آنكه توجه به اين نكته ضروري است كه مطالعات روش و سازوكار مدرسه
حكمت ،عمال از سال  12( 1376سال قبل از تاسيس) در قالب دو طرح
منسجم 3آغاز شد ،و برخي از نتايج آن به صورت مقاله و كتاب ،منتشر شده،
و در شرف انتشار است و هم اكنون نيز اين دو طرح و مطالعات نظري آن نيز
3

 -طرحهاي "مطالعه و طراحي معماري نظام آموزشي كشور براي جامعه اطالعاتي" و "ايجاد

يك مجموعه راهنما براي بستر سازي نظام آموزشي براي جامعه اطالعاتي (مبنا) ،كه اطالعات آنها از طريق
سايت موسسه قابل دسترسي است.
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كماكان ادامه دارد.

در اين مطالعات نظريات ،روشها و

رويكردهاي مختلف تعليم و تربيت مورد بررسي و تحليل قرار گرفته ،و عالوه
بر اينكه روشها و رويكردهاي مناسب مباني معرفتي اسالم ،و نيازهاي شرايط
محيط كنوني و آينده جامعه اطالعاتي ،اتخاذ شده است ،بلكه با توجه به
ناسازگاري و ناهمگوني بسياري از اين نظريات با يكديگر ،اين نظريات و
روشها در يك قالب يكپارچه نظري  -عملياتي سازماندهي شده ،و يك نظريه
و يك روش عملياتي كامال مشخص كه مبتني بر نظريات معتبر موجود بنا
شده ،شكل گرفته است .ضمن آنكه در برخي از موارد ،نوآوريهاي نظري و
ايجاد روشهاي جديد نيز صورت گرفته است.
•

مدارس پيشرو بسياري در جهان وجود دارند كه از روشهاي نوين تعليم و
تربيت استفاده ميكنند .بسياري از آنچه كه در مدرسه حكمت انجام ميشود،
در مدارس پيشرفته و پيشرو در جهان با موفقيت اجرا شده و ميشود .در كشور
ما نيز برخي از مدارس پيشرو ،نظير مدرسه مونته سوري (در تعامل با زنجيره
مدارس مونته سوري در جهان) ،يا مدرسه  IBOتهران ،و مدارس مختلف
دارالقرآن كريم ،ابعادي از اين روشهاي نوين را اتخاذ كرده و اجرا نمودهاند.
اما تركيببندي نظري و روشي و سازوكارهاي اتخاذ شده در مدرسه حكمت
منحصر به فرد است .بخصوص تركيب تعليم و تربيت ديني و مبتني بر قرآن ،و
تعليم و تربيتي مبتني بر فناوري ،كه به خوبي در مدرسه حكمت سازماندهي
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شده است .به عبارت ديگر تك تك تقريبا تمام روشها و
رويكردهاي آنچه كه در مدرسه حكمت مشاهده ميشود ،به تنهايي در
مدارس ديگر موجود در جهان نيز قابل مشاهده است؛ اما مشاهده تركيببندي
تمام اين روشها در شكل موجود آن كامال بديع است.
•

بله! دانشآموزان مدرسه حكمت ،تمام موضوعات كتابهاي درسي رسمي
را كه در مدارس عادي تدريس ميشود ،در برنامهدرسي خود دارند .به
عبارت ديگر برنامهدرسي مدرسه حكمت ،تمام اين موضوعات را پوشش
ميدهد .منتهي روش و ترتيب ارائه موضوعات در كالس ،در مدرسه حكمت
متفاوت است .ضمن آنكه عالوه بر موضوعات رسمي موجود در كتابهاي
درسي ،طيف وسيعي از موضوعات ديگر نيز پيش روي دانشآموزان مدرسه
حكمت قرار دارد ،كه يادگيري آنها را بسيار بيشتر و متنوعتر خواهد نمود .با
توجه به سبك آموزش مدرسه حكمت ،يادگيري اين موضوعات بيشتر،
خستهكننده نخواهد بود .بلكه دانشآموز با آرامش و بدون تنشهاي معمول در
مدارس عادي ،و به انتخاب خود ،حجم بسيار بيشتري از موضوعات را با عالقه
شخصي خود دنبال خواهد نمود.
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•

با توجه به اينكه مدرك تحصيلي مدرسه حكمت كامال مطابق قوانين
آموزش و پرورش صادر ميشود ،هيچ مشكلي براي ادامه تحصيل دانشآموز
در مدارس ديگر وجود نخواهد داشت.
•
عالوه بر مدرك تحصيلي رسمي معمول آموزش و پرورش ،مدرسه
حكمت نوعي از مدرك تحصيلي را به دانشآموز ارائه ميكند كه در آن
عناوين موضوعاتي كه او طي مدت تحصيل ياد گرفته يا با آن برخورد داشته
است (چه عناوين موضوعات داخل كتاب درسي و چه عناوين موضوعات
خارج از كتابهاي درسي) ،و وضعيت عمومي ارزشيابي او ،به تفكيك و طبقه
بندي شده ارائه ميشود .به عبارت ديگر اين مدرك به صورت باز ،توصيفي
از آنچه كه دانشآموز از آن آگاهي يافته ،و موضوعات و حوزه عالقه و
استعدادهاي او را ،منعكس ميكند.
•
در سال جاري ( )1388-1389اغلب كالسها با ظرفيت كمتر از ده نفر در
نظر گرفته شده است .اما در حالت كلي در برنامه درسي و سبك آموزش،
ظرفيت كالسها حدود  15نفر پيش بيني شده است.
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•
كادر آموزشي مدرسه در حال حاضر از افراد مومن ،توانمند و مجرب ،در
تركيبي از دو طيف معلمين با سابقه ،و متخصصين رشته تعليم و تربيت در
سطح كارشناسي يا كارشناسي ارشد ،تشكيل شده است .اطالعات فردي و
سوابق كليه همكاران از طريق سايت مدرسه قابل دسترسي است.
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