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ضرورتهایمتأثر
از اسناد تحولی و
نیازهای امروز و
آینده كشور است

امسال شــاید کتابهای درسی جدید بیش از سالهای گذشته
حاشیهساز شــدهاند اول از همه موضوع کتاب زیستشناسی
پایه دهم مطرح شد که در آن واژگان فارسیسازیشده جایگزین
واژههای رایج شــدهاند ،اما بیش از همــه اینها ،کتاب «تفکر و
سواد رسانهای» دارای محتوای نقادانه و حتی معترضانه بوده
است .مسئله سواد رسانهای در دو سه سال اخیر بیش از گذشته
در کشور پررنگ شده و به دلیل مواجهه بیش از پیش کودکان و
نوجوانان با رسانههای جدید و محتواهای آن ،اهمیت بیشتری
نیز یافته اســت .منتقدان میگویند کتاب نوشتهشده برای پایه
دهم ،انســجام و کارکردهای الزم را ندارد و باید از اساتید برتر
ارتباطات در تألیف این کتاب استفاده میشد .آنها معتقدند این
کتاب هم ایرادات محتوایی دارد و هم ساختاری .در مقابل ،گروه
تألیف کتاب میگویند تا آنجا که امکانداشته از نظرات مختلف در
این کتاب استفاده شده است و راه برای انجام اصالحات احتمالی
همچنان باز اســت .آنچه میخوانید گفتوگو با میترا دانشور،
مسئول گروه تألیف کتاب «تفکر و سواد رسانهای» و رئیس گروه
تفكر و پژوهش دفتر تأليف كتب درسي دوره ابتدايي و متوسطه
نظري است .در این گفتوگو سعی کردهایم مهمترین انتقادهای
واردشده به کتاب را طرح کنیم و به دنبال پاسخهای آنها باشیم.
از چه زمانی کار تألیف کتاب «تفکر و سواد رسانهای» را شروع کردید؟

از نیمه دوم بهمنماه سال  .1394سال  90سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
تصویب شــد و متعاقب آن در اسفندماه سال  91برنامه درسی ملی به تصویب

رســید .بعد از تصویب برنامه درسی ملی ،شــورایعالی آموزش و پرورش چند
مســئولیت بر عهده سازمان پژوهش گذاشت که یكی از این مسئولیتها تولید
اهداف دورههای تحصیلی بود كه این کار انجام شد .مراحل اعتباربخشی آن نیز
طی و برای تصویب به شورایعالی ارسال شده است .مورد بعد ،تولید راهنمای
حوزههای تربیت و یادگیری بود .در شــورایعالی آموزش و پرورش  11حوزه
یادگیری مصوب شده اســت و عالوه بر آن ،سازمان پژوهش ،راهنمای برنامه
حوزه تفكر و حكمت را هم به مثابه یك فراحوزه تولید كرده كه مراحل پایانی را
در دفتر تألیف برای اعتباربخشی طی میكند .مسئولیت سومی كه شورایعالی
به سازمان پژوهش داده ،تدوین جدول ساعتهای درسی است .طبیعت ًا ،وظیفه
ســازمان پژوهش این بود كه مطالبات اســناد تحولی آموزش و پرورش را در
جدول ساعتهای درسی لحاظ كند .با مسئولیت مستقیم مدیركل دفتر تألیف و
معمول رون ِد برنامهریزی در دفتر ،در تعیین نیازها ،اولین كار تحلیل اسناد
مطابق
ِ
باالدستی ،یعنی تحلیل برنامه درسی ملی و تحلیل سند تحول و مبانی نظری
آن است كه انجام شد .ســیر تحول جدول ساعتهای درسی در ایران بررسی
شد .مطالعات تطبیقی كشورهای دیگر نیز انجام شد .این مطالعات به این منجر
شد كه جدول ساعتهای درسی جدید نوشته شود و درسهایی اضافه شوند و
برای آنها ،رویكردهای خاصی هم در نظر گرفته شود ،نه اینكه فقط یك عنوان
اضافه شود.
اینكه شما میبیند از عنوان «سواد رسانهای» تنها استفاده نشده و عنوان درس،
«تفكر و سواد رسانهای» شــده ،قصدی وجود داشته که ناشی از ضرورتهای
متأثر از اسناد تحولی و نیازهای امروز و آینده كشور است .البته ،در پایههای قبلی،
یعنی در پایه ششم ،درس «تفكر و پژوهش» به جدول ساعتهای درسی اضافه
شــد و در پایههای هفتم و هشتم «تفكر و سبك زندگی» اضافه شده و در پایه
دهم یا یازدهم ،چون درسی انتخابی در یكی از این پایههاست ،درس «تفكر و

رسانه
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سواد رسانهای» اضافه شده است.
تفاوت آن با كتابهای قبلی تفكر در این است كه در كتابهای قبلی مضمون
مشخص نشده بود ،یعنی ما میتوانســتیم هر مضمونی را برای تفكر انتخاب
كنیم ،اما در درس «تفكر و سواد رسانهای» ،مشخص ًا مضمون پیامها و تولیدات
رســانهای و هر آنچه به زیرمجموعه موضوع ســواد رسانهای مربوط میشود،
برگزیده شد.

وقتی ما بحث سواد رسانهای را در حوزه ارتباطات مطرح میكنیم ،ابتدا
مخاطبان باید رسانه را شناخته باشند و بعد متوجه شوند سواد رسانهای
چه كاركردی در زندگی آنها دارد .ما ،در واقع ،هیچ پیشزمینهای از رسانه
برای دانشآموزان ارائه نکردهایم و ناگهان سراغ سواد رسانهای میرویم
و موضوعات رســانهای را برای آنها مطرح میكنیم .خیلی سطحی در
مورد اینكه مك لوهان كیست و رسانه چیست صحبت میکنیم و از آن
گذر میكنیم و سراغ مباحثی كه در سواد رسانهای مطرح است میرویم.
به نظر میرسد این روند تدوین کتاب و مواجهه دانشآموزان با آن کمی
دچار ناهمخوانی است.

درسهای جدیدی كه به جدول ساعتهای درسی اضافه شده است ،قرار است
«مســئلهمحور» طراحی شوند ،یعنی قرار نیست گفته شود مك لوهان كیست.
وقتی میگوییم ســواد رسانهای ،قرار نیست فقط درباره سواد رسانهای صحبت
كنیم و اطالعات بدهیم« ...مسئلهمحوری» یعنی انتخاب مسئلهمحور محتوا و
سازماندهی مسئلهمحور محتوا.
یعنی در ابتدا نباید بگوییم خو ِد رسانه چیست؟

باید ببینیم در پایههای قبل مطالبی در این مورد آمده است یا نه؟ رسانه در حدی
كه فقط تعریف باشــد ،در كتاب تعریف شــده است و بیشتر از آن لزومی نبوده
است .هر چیز دیگری که بیاید ،میشود درباره رسانه كه سواد رسانهای محسوب
نمیشود .واقع ًا كسی كه سواد رسانهای دارد ،به معنی این نیست كه این تعریفها
را میداند ،تاریخچه رسانه را میداند و ...نكته دیگر اینكه وقتی شما میخواهید
سواد رسانهای را آموزش دهید ،سریع در ذهنتان برنامه سواد رسانهای میآید كه
مث ً
ال ما با تعریف رسانه شروع میكنیم ،با انواع رسانه شروع میكنیم و ...این یك
مدل اســت ،مدلی كه میتواند متفاوت باشد .به ویژه وقتی بگویند مسئلهمحور
طراحی كنید ،شما باید اول مسئلهمحوری را تعریف كنید ،سپس مدل را انتخاب
كنید .نكته سوم اینكه برنامه سواد رسانهای میتواند از پیشدبستان شروع شود
تا دیپلم .حاال درســی داریم كه دو ســاعت در هفته در یك پایه خواهد بود .دو
ســاعت در یك هفته یعنی از این برنامه پیشدبســتان تا دیپلم یك پودمان یا
پیمانه انتخاب كنید؛ پیمانهای كه مهمترین مسائل برای دانشآموز یا جامعه در
آن باشد .طبیعت ًا ،دیگر نمیتوان زمان زیادی برای مدل معمول گذاشت و بیشتر
از آن اتالف وقت است و قرار نیست آنچه ارائه میشود مطابق ذهنیتهای قبلی
باشد .اگر قرار اســت تحولی در آموزش و پرورش اتفاق بیفتد ،این تحول فقط
با عناوین درسها نیست ،این تحول با تغییر دیدگاه برنامهریزی اتفاق میافتد.
دیدگاه برنامهریزی كه در ســال  1957میالدی وجود داشــت مبتنی بر دیدگاه
«موضوعمحوری» بود که امتیازهای خودش را هم دارد ،اما معایب آن برای امروز
بیشتر از امتیازهای آن است .لذا ،اینكه میفرمایید رسانه را تعریف كنید و انواع
رسانه ،تاریخچه ،معایب و مزایای رسانه را بگویید ،بر اساس دیدگاه قدیمی است
كه ما بر اساس آن برنامهریزی نكردهایم ،این مطلب را در همهجا اعالم میكنیم،
چون آن دیدگاه را دیدگاه قدیمی برنامهریزی میدانیم .اما ،مدل ذهنی خودمان را
میگوییم كه عرض كردم قرار بوده كار به صورت مسئلهمحور اتفاق بیفتد .ضمن
اینكه معادل آن را وقتی در جلسات خودمان مطرح میكردیم ،مشاهده کردیم كه
افراد ،فعالیتمحور ،كاربردمحور و سؤالمحور بودن را با مسئلهمحور بودن یكی
میدانند .اینها واژههای مرتبط هستند ،ولی هممعنا نیستند .این مسئلهمحوری
سه معنا دارد .یك معنا اینكه مسائلی را كه مهمترین مسائل دانشآموزان است
و برای خودشان یا جامعه مسئله است شناسایی كنیم .دوم اینكه بعد از مشخص
كردن اولویتها ،وقتی تعداد اولویتها زیاد اســت ،باید آنهایی را كه اساسیتر
ت مسئلهمحور سازماندهی كنیم.
است انتخاب كنیم و سوم اینكه آنها را به صور 
راحتترین مدل ارائه این است كه شما مفهوم را بنویسید و تعدادی مثال برای
آن بیاورید و سپس ،چند تمرین در مورد آن بدهید .این مدل ،مسئلهمحور نیست.
هدف ما این اســت كه اول ذهن دانشآموز درگیر كاری شود و سؤالی برایش
مطرح شــود و در یافتن پاسخ آن ســؤال چیزی را یاد بگیرد .ما در این كتاب تا
آنجایی كه میتوانستیم سعی كردهایم این رویه را پیش بگیریم.
ما تعریفهای متفاوتی از ســواد رسانهای داریم .تعریفی كه یونسکو

از سواد رســانهای ارائه داده است ،چیزی نیست كه شما اشاره كردید.
یونســکو پیشنیازهایی را برای بچهها تعریــف میكند که روشهای
تجربهشده در كشورهای دیگر نیز هست .شما فرمودید از بهمن سال
 1394شــروع كردید .چقدر فرصت داشتید كه تجربه كشورهای دیگر
را بررسی كنید؟

نكتهای كه وجود دارد این اســت كه ما معمو ًال وقتی میگوییم شش ماه است
شروع كردهایم ،دوستان میگویند در ششماه كتاب نوشتید! معمو ًال پاسخی كه
ســازمان پژوهش میدهد این است كه ششماه به عالوه  20سال یا  30سال
تجربه برنامهریزی و تألیف.
من  32ســال است كه در آموزش و پرورش هستم و  17سال است كه در این
دفتر ،كار برنامهریزی ،تحقیق ،تألیف و تدریس انجام میدهم .لذا ،این سابقه را
به آن شش ماه اضافه میكنم .كاری كه ممكن است برای برخی افراد طی ده،
پنج یا دو سال به طول بینجامد ،ما در زمان كمتری انجام میدهیم؛ برای این كار
بر اساس فرایندی مشخص از نیروی انسانی بیشتری بهطور موازی و همزمان
استفاده میكنیم.
ما برای اینكه فرآیند برنامهریزی درست اجرا شده باشد1 ،ـ تحلیل اسناد تحولی
را داشتهایم2 ،ـ مصاحبه با حدود  10نفر از صاحبنظران رده اول حوزه ارتباطات
را داشــتهایم ،از جمله دکتر افخمی ،دكتر كوثری ،دکتر سعیدرضا عاملی ،دکتر
محمد سلطانیفر ،دکتر شهناز هاشمی ،دكتر بهاره نصیری و3 ،...ـ نظرسنجی
از  2+384دانشآموز در شــش اداره كل آموزش و پرورش آذربایجان شــرقی،
اصفهان ،البرز ،شهر تهران و شهرستانهای تهران و هرمزگان را انجام دادهایم.
چرا بهعالوه دو؟ چون ما در هر استان قرار بود از  64نفر نظرسنجی كنیم ،ولی
به دلیل انتخاب ســه منطقه در شــهر تهران كه بهصورت مساوی از مدارس
دخترانه و پسرانه انتخاب شدند ،این عدد به عالوه دو شد -4 ،مطالعه تطبیقی،
برنامه درسی یونسكو را بررسی كردیم (كه شما فرمودید) .برنامه درسی یونسكو
برنامه درس سواد اطالعاتی و سواد رسانهای با هم است .برنامه درسی كانادا را
بررسی كردیم كه دقیق ًا یك برنامه درسی مسئلهمحور بود .برنامه درسی امریكا
یك مدل سهبعدی در برنامهریزی است .برنامه درسی انگلیس یك برنامه درسی
چهارســطحی است كه تا سطح ســوم پیش میرود و برنامه درسی تركیه كه
من در آن منطقی ندیدم .ژاپن هم مشــابه امریكاست .در تمام این موارد ،او ًال
تفاوتهای آنها نشان میدهد كه كشورها با توجه به نیاز خودشان عمل كردهاند.
مسئلهمحوری را در برنامه درسی كانادا میتوان دید .اما ،اینكه میفرمایید رسانه
باید تعریف شــود ،در كتاب زبان انگلیسی نهم ایران درسی به نام  mediaداریم
و در پایه هشتم در درس مطالعات اجتماعی نیز تاریخچه ارتباطات را داریم .لذا،
همان حد را كافی دیدیم.
در كتاب «سواد رســانهای» قطعاً باید پیام مهم باشد .گفتید زیاد به
تعریف رســانه نیازی نبوده ،ولی حتی پیام هم تعریف نشــده است.
بنابراین ،باز هم پیشزمینه اصلی کار ناقص مانده است.

اگر به كتابهای تفكر و پژوهش ششم ،هفتم و هشتم مراجعه كنید ،میبینید كه
سالهاست بچهها پیام تولیدات رسانهای را تحلیل میكنند و با تعاریفی از این
نوع نیز قب ً
ال در كتابهای دیگر آشنا شدهاند .اینكه با تعریف پیام شروع كنیم نیز
یك پیشفرض ذهنی است .ما برای انتخاب مدل كتاب مطالعاتی داشتهایم .در
نظرسنجی از دانشآموزان 96 ،صفحه گزارش  SPSSداریم كه با خوداظهاری
دانشآموزان و اینكه چه رسانههایی را بیشتر استفاده میكنند ،تفاوتهایی بین
دختر و پســر و استانها وجود داشته است ،اما در یك موضوع مشترك بودند و وقتیمیگوییم
آن اینكه همه آنها تلویزیون و ماهواره را رسانه اول میدانند و استفاده میكنند .شش ماه است
از سوی دیگر ،هیچكدام از آن  10نفر صاحبنظری كه با آنها گفتوگو كردیم ،کار کتاب را شروع
مدل ذهنیشان در مورد سواد رسانهای مشابه نبود .در نتیجه ،ما مشتركات این کردهایمشروع
افراد را به همراه نكات اساسی برنامه درسی سایر كشورها و آنچه دانشآموزان كردهایم،دوستان
از ما خواستند (پرسشنامه دانشآموزان را به  125مقوله تقسیم كردیم كه شامل میگویند در شش
عالیق و مشــكالت آنها میشد) گرفتیم و بر اساس اسناد تحولی کار را پیش ماهكتابنوشتید!
بردیم .گذشــته از تمــام این موارد ،ما برای برنامه خودمــان باید مدل انتخاب معموالًپاسخیكه
میكردیم و باید بر تعریفی متمركز میشدیم ،تعریفی كه با این تفكری كه كنار سازمانپژوهش
آن گذاشته شده هماهنگ باشد؛ یعنی ما هم میپذیریم كه سواد رسانهای شامل میدهد این است
دسترسی ،تحلیل ،تفكر نقادانه و تولید پیام است .ما هم برای برنامه آموزش سواد كه ششماه به
رســانهای كه قرار است برنامه  12ساله آن تولید شود ،تمام این موارد را در نظر عالوه  20سال یا
میگیریم .اما ،برای انتخاب این پیمانه گفتیم پایینترین سطح ،یعنی دسترسی  30سال تجربه
را در كتاب كار و فناوری آموزش میدهیم و ســاعت این كار را برای دسترسی برنامهریزیوتألیف

نمیگذاریــم .خود دانشآموزان هم ب ه صورت خودآموز دسترســی را از هم یاد
میگیرند .وقتی این كار را میكنند ،لزومی نیست در سال كه  28هفته است56 ،
ساعت مفید آن را كه اگر تعطیلی نداشته باشد ،برای آشنایی با دسترسی رسانه
بگذاریم .از پایه ششم كتابی برای آن دارند و این آموزشها اتفاق میافتد.
به سطح باالتر هم كه «تولید» است ،به صورت حرفهای وارد نمیشویم كه البته،
این اص ً
ال وظیفه آموزش و پرورش هم نیســت ،مگر در مدارس فنی و حرفهای
كه تولید پیام رسانهای را در رشتههای خاصی آموزش میدهند.
ما در این پایه روی دو سطح تحلیل و تفكر نقادانه متمركز شدهایم ،اهداف برنامه
توانایی بررسی و نقد هوشمندانه پیامهای رسانهای ،مدیریت مصرف رسانهای،
توانایی تولید مؤثر پیام به وسیله رسانههای در دسترس است .اما ،عرض كردم
این درس «تفكر و سواد رسانهای» است .بعضی فعالیتهای درسها را طوری
طراحی كردیم كه در آن تفكر سیستمی هم پرورش پیدا كند .نكته مهم دیگر
این است که این کتاب را برای ایراناسالمی تدوین کردیم ،لذا سؤالهایی كه
پرورش تفكر فلسفی را هدف گرفته ،در برخی درسها داریم .این همان چیزی
اســت كه باعث تمایز برنامه ما از سایر كشــورها میشود .یونیسف برای همه
كشورها یك نســخه میپیچد ،اما هیچ كشوری ملزم به این نیست كه همان
برنامه را رعایت كند كه آنها نیز نكردهاند .برنامهریزی در عمل تصمیمگیری بر
اساس واقعیت است؛ ما بر اساس واقعیت كنونی كشور تصمیمگیری كردهایم.
یعنی در حال آزمون هستیم؟

هنوزخطایی
نكردهایمكه
بخواهیم آن را
آزمونكنیم.مدلی
برای كتاب در نظر
گرفتهایمكهباید
باتفكرهمخوان
باشد.بقیهچیزها
در تفكر باید اتفاق
بیفتد.براساس
شایستگیهاییكه
درنظرگرفتهایم،
انتظارهای
عملكردیاز
دانشآموزان
خواهیمداشت

اگر منظورتان اســتفاده از روش آزمون و خطاست ،هنوز خطایی نكردهایم كه
بخواهیم آن را آزمون كنیم .مدلی برای كتاب در نظر گرفتهایم كه باید با تفكر
همخوان باشد .بقیه چیزها در تفكر باید اتفاق بیفتد .بر اساس شایستگیهایی كه
در نظر گرفتهایم ،انتظارهای عملكردی از دانشآموزان خواهیم داشت .در جواب
سؤال شــما باید بگویم كتابهای جدیدی كه قب ً
ال مینوشتیم ،دو سال اجرای
آزمایشی میكردیم ،یك بار در نمونه  10كالسی در شهر تهران و بعد نمونه 40
كالسی در پنج استان .از سال  91كه نظام  6ـ  3ـ  3پیاده شد ،طبیعت ًا این فرصت
از ما گرفته شد كه اجرای آزمایشی داشته باشیم .درخواست سازمان پژوهش این
بود كه یك ســال اجرای آزمایشی داشته باشیم ،بعد آن را سراسری كنیم .وزیر
وقت (دكتر حمیدرضا حاجیبابایی) گفت اولین ســال را سال اجرای آزمایشی
بدانیم ،لذا در اولین سال برای حل مشكل ،سازمان پژوهش اعتباربخشی نظری
را در پیش گرفته ،یعنی همین كتاب همزمان با تولید در سایت اعتباربخشی قرار
گرفت ،در دو استان آذربایجان شرقی و هرمزگان افراد با نام كاربری مخصوص
وارد سایت شدند و نظراتشان را اعالم كردند .این كتاب در یک گروه  10نفره و
یک گروه هفت نفره از دبیران تحصیلكرده و مجرب در این استانها بررسی شد.
بیشــتر افرادی كه کار بررسی را انجام دادند ،مدرک كارشناسی ارشد و باالتر در
رشتههای ارتباطات ،جامعهشناسی و فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی داشتند .پس
به جای اجرای آزمایشــی ،فع ً
ال اعتباربخشی نظری را در بخش تولید داشتهایم.
اولین سال هم سازمان پژوهش از طریق پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
كار ارزشیابی تكوینی كتابهای ســال اولی را انجام میدهد .این درس را قرار
است خانم دكتر شهناز هاشمی ارزشیابی كنند ،چون رشته ایشان ارتباطات است
و با این حوزه آشنایی دارند.
نكته بعدی اینكه چون مرحله مطالعات اولیه را طی كردیم ،در شــورا هم مدل
را عنوان كردیم .تا مدل انتخاب نكنیم ،وارد تألیف نمیشویم .لذا ،مدلی انتخاب
كردهایم كه هم مرتبط با حوزه سواد رسانهای باشد و هم به تفكر پاسخ دهد .این
بود كه دو ایده كلیدی كه مفاهیم اساسی و مهارتهای اساسی از آن استخراج
میشود ،برای رسیدن به اهداف انتخاب كردیم .ایدههای كلیدی ما سؤالهای
پنجگانه سواد رسانهای و رژیم مصرف رسانهای است؛ یعنی به جای اینكه انواع
رسانه را مدل درسهای كتاب كنیم ،سؤالهای پنجگانه سواد رسانهای را مدل
كردیم .لذا ،شش فصل برای كتاب در نظر گرفته شد .درس اول فصل اول فقط
رسانه را یك فیلم كوتاه معرفی میكند .درس دوم پیام رسانهای را مطرح میكند
و درس سوم سؤالهای پنجگانه را یكجا و با یك تمرین مطرح میكند .علت
اینكه اینها را در فصل اول با هم مطرح كردیم این است كه دانشآموزانی كه
اول كار میخواهند بدانند قرار است در
ســبك شناختی آنها سبك كلی استِ ،
این كتاب چهكار كنیم؟ بنابراین ،در همان فصل اول میگوییم شما قرار است كار
با این پنج سؤال را تمرین كنید .فصل دوم تا پایان فصل پنج ،با این سؤالهای
پنجگانه تألیف شــده است .دقیق ًا در صفحههای عنوان هر فصل هم گفته شده
كدام سؤال مطرح است .در یك فصل دو سؤال گفته شده  -فرستنده و هدف-
كه با هم مرتبط هستند و پایان این فصلها درس بیست را قرار دادیم كه مشابه

درس سه است كه همان فعالیتی كه در درس سه انجام میدهند در درس بیست
انجام دهند كه مانند پسآزمون است .به این علت كه متوجه شوند در این فاصله
تفاوتی برای آنها اتفاق افتاده یا نه؟ آن جدولی كه ممكن است در ابتدای سال
از آن وحشت كرده باشــند ،االن هم برایشان وحشتانگیز است یا نه؟ و بعد
اینكه دانشآموزانی كه در فصل اول سبك شناختی آنها كلی است ،متوجه بقیه
فصلهای این كتاب میشوند .اما ،دانشآموزانی كه سبك شناختی تحلیلی دارند،
در فصل اول این موضوع را درك نخواهند كرد كه این موضوع نه خوب است و
نه بد .سبك شناختی آدمها با هم متفاوت است .لذا ،وقتی كه گامبهگام فصلها
روی هم چیده میشــود و دوباره در درس بیســت تكرار میشود ،به مثابه یك
جمعبندی است كه آنها را كه سبك شناختی تحلیلی دارند به كلیتی میرساند.
ما قرار نیست به دانشآموز بگوییم مث ً
ال چ ه مدت زمانی را برای حضور در اینترنت
یا شبكههای اجتماعی در نظر بگیرد .او تصمیمگیرنده است ،او رژیم مصرف خود
را تعیین میكند .اما ،باید آگاهانه این كار را انجام دهد .اگرچه در تمام کتاب روی
«تفكر نقادانه» كار میكنیم ،تأكیدمان این است كه تفكر نقادانه را به جای تفکر
انتقادی به كار ببریم ،چون انتقاد بار منفی دارد ،نقادانه یعنی هم مثبت ،هم منفی.
نكته بعدی اینكه ما داریم تفكر نقادانه و سیستمی را كار میكنیم ،دانشآموز باید
به یك كلیت برسد .در این كتاب و تمامی كتابهای قبلی تفكر ،هر جایی كه
دانشآموز میگوید« :آره» ،ما در جواب میگوییم« :چرا آره؟» اگر هم میگوید:
«نه» ،ما میگوییم« :چرا نه؟» برای اینكه طرز تلقی خودش برای خودش روشن
شــود .آیا استداللی كه میآورد قوی هست یا نیست؟ برای مثال ،شما وقتی به
مــن میگویید این مدل یا آن مدل ،یك مفروضهای در ذهنتان اســت ،وقتی
آقای دكتر عاملی به من میگویند كه اص ً
ال ســواد رســانهای را كنار بگذارید و
ســواد اینترنتی یا دیجیتالی كار كنید ،مفروضهای در ذهن ایشان است .دیگری
وقتی میگوید بگویید سواد بصری ،سواد تبلیغی ،سواد بالغی و سواد خبری ،یك
مفروضهای در ذهنشان اســت .دانشآموزان نیز پاسخهایشان بر مفروضاتی
استوار است .مهم این است كه دانشآموز نیز بتواند مطابقت مفروضههای خود را
با دلیل و نتیجهگیریاش بررسی و استدالل كردن را تمرین كند .در این برنامه
میخواستیم حساسیت ایجاد كنیم تا محیط اطراف را دقیقتر ببینند.
گفتید الگوی ایرانی اســامی در کتاب وارد شده است .چگونه سواد
رسانهای را ایرانی اسالمی کردید؟

ن اســامی ،نه الگوی ایرانی اسالمی .ابتدای هر شش فصل،
مدلی برای ایرا 
سؤالهایی وجود دارد که در تمام كشورها رایج است ،اما اینگونه سرفصلگذاری
بــرای هماهنگی با مبانی بود كه اگر نبود ،ما هم راحتتر بودیم كه کتاب را بر
اساس رسانهها سازماندهی كنیم و جلو برویم.
نكته بعدی اینکه در خود انتخاب محتوا سؤالهایی را وارد كردیم كه معمو ًال در
سواد رسانهای نیست و آن هم از نوع سؤالهایی است كه تفكر فلسفی را پرورش
میدهد .این سؤالها در این كتاب زیاد نیست ،اما در جاهایی كه همخوانی داشته
است ،بحث سعادت و سعادتمند ،یا نقش رسانهها در سعادتمندی ،حقانیت و ...را
مطرح کردهایم .مواردی بوده که میخواسته تفكر فلسفی را پرورش دهد ،برای
اینكه بتوانیم متناسب با مبانی خودمان عمل كنیم.

چقدر این كتاب ذهن دانشآموزان را به سمتی میبرد كه همهچیز را با
تردید نگاه كنند؟ ما میگوییم در سواد رسانهای این اتفاق باید بیفتد كه
به همهچیز فكر كنیم ،اما اینكه دانشآموزان واقعاً بخواهند اینقدر درگیر
پیام شوند و نگران این باشند كه چه چیزی درست است و به همهچیز با
سوءظن نگاه كنند ،آسیبی برایشان به همراه دارد .چقدر این موضوع در
این كتاب رعایت شده است؟

او ًال قرار نیست همهچیز را با سوءظن نگاه كنند ،قرار است دقیق نگاه كنند .این
دو جمله با هم فرق میكند.

وقتی میگویید باید تفكر نقادانه داشــته باشند ،یعنی اول باید تردید
كنند و بعد بپذیرند ،پس اولین گام شما این است كه به همهچیز شك
كنید.

اول تحلیل كنند.

اول تحلیل كنند یعنی چه؟ اگر شــك نكنند و در مورد آن به پرسش
نرسند ،نمیتوانند تحلیل كنند.

وقتی تحلیل میكنید ،دارید یك موضوع یا سوژهای را به عناصر تشكیلدهنده
آن تجزیه میكنید .معمول این اســت كه در تفكر و استدالل كردن میگوییم
تفاوت را پیدا كن ،شباهت را پیدا كن ،رابطه را پیدا كن كه این به معنی خوب یا
بد بودن نیست .ما در این پایه نه ،ولی در پایههای پایینتر حتی شش كاله تفكر
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دوبونو را آموزش میدهیم و با بچهها كار میكنیم ،نه مانند درس ،بلكه به معلم
میگوییم این تكنیكها را در این فعالیت به كار ببرد .طبیعت ًا ،اگر در پایه پایینتر
كار شده باشد ،در این پایه به مشكل بر نمیخوریم .در مورد همین کتاب ،برخی
فعالیتها در خود کتاب درسی نیست ،بلكه توضیحاتی در كتاب معلم آوردهایم كه
در واقع ،دانشآموز باید هدایت شود تا پاسخ سؤالها را پیدا كند.
تفكر باید با تردید و سؤال شروع شود ،اما ما بحثی داریم به نام تعقل كه برخی
آن را یك نوع تفكر میدانند .تفكر را میشود هم حل مسئله تعریف كرد و هم
تعقل .در تعقل ،فرد بر اساس نظام معیار ،چیزی را میسنجد ،یعنی شك كردن بد
نیست ،اما در شك ماندن خوب نیست .حاال نمیگوییم در این درس نظام معیار
انتخاب میشود ،خیر! بچهها در درس مطالعات اجتماعی معیار میگیرند ،بچهها
از پدر و مادرها معیار میگیرند ،حتی در درسهای فارســی معیار میگیرند .در
درسهای دینی معیار میگیرند .از ماهواره و تلویزیون معیار میگیرند .بچهها در
گفتوگوهای كالسی و گروهی معیارهایشان را هم میآورند .چون استداللها
بر اساس همان معیارها صورت گرفته است و درباره همان هم گفتوگو و اعتبار
معیارهای خود را بررسی میكنند.

ما در كتاب مبانی ســواد رسانهای را به دانشآموزان آموزش میدهیم
و به گفته شــما به آنها میگوییم تفكر كنید و پیامهایی را كه به شما
ن هم با تفكر نقادانه .خود كتاب از منظر یك رسانه
میرسد تحلیل كنید ،آ 
چقدر قابل تحلیل است؟ از منظر سواد رسانهای و نتایج آن چقدر سعی
كردید كه بدون رویكردهای جهتدار این كتاب را تألیف كنید؟

البته ،این را نمیتوانیم بگوییم ،چون این كتاب هدفمند تألیف شده است .رسانه
بیطرف یك افسانه است و این كتاب هم یك رسانه است ،پس بیطرف نیست.

هدفش این است كه برای سواد رسانهای باشد؟ اما ،چقدر از پیامهایی
را كــه در كتاب وجود دارد هدفمند انتخاب كردید تا از جهتی كه شــما
میخواهید در ذهن دانشآموز تأثیر بگذارد؟

البته ،دانشآموزان خود این كتاب را هم میتوانند نقد كنند .به هر حال ،این هم
یك پیام است .خودمان هم اعتراف میكنیم كه اگر ما چیزی را در کتاب آوردیم،
خودمان هم میخواســتیم شــما را اقناع كنیم .اما ،یك نكته را هم باید در نظر
بگیریم كه ما نمیخواستیم یك كتاب سكوالر بنویسیم .عرض كردم كه محتوا
و چارچوب مشخصی داریم.
یعنی در کتاب واقعی بحث میکنید؟

بله ،میخواهیم واقعی بنویسیم .اما ،از اول هم هدف ما یك كتاب سكوالر نبوده.
هیچكدام از كتابهای نظام آموزشی ،حتی ریاضی كه قرار است فرمولهایی را
آموزش بدهد ،سكوالر نیست ،چه برسد به كتاب «تفكر و سواد رسانهای» .نكته
بعدی اینكه شــاید دارید اشاره میكنید به مثالهایی كه ما انتخاب كردهایم .در
مثالهایی كه انتخاب كردهایم ،رویكردهایی در سواد رسانهای وجود دارد .در این
کتاب رویكرد ایدئولوژیك هم داریم .کتاب نمیتواند بدون رویكرد ایدئولوژیك
باشد .هیچ رسانهای نمیتواند پیامهایی بدون رویكرد ایدئولوژیك داشته باشد،
همانطور كه ســیلوربالت در كتاب خود میگوید یكی از رویكردها به ســواد
رسانهای ،رویكرد ایدئولوژیك اســت ،به هر حال همه تولیدكنندگان تولیدات
رسانهای ،از جمله ما ،دیدگاهها و ارزشهایی دارند.
همانطور كه هیچ نظام آموزشیای بدون ایدئولوژی نیست .فقط ایدئولوژیها
با هم فرق میكند.

ی كه ما در كتاب درسی
این تفاوت به این معناســت که سواد رسانها 
آموزش میدهیم ،مفهومش با سواد رسانهای تدریسی در کشوری مثل
امریكا متفاوت است؟

بله ،میتواند متفاوت باشــد .برای اینكه آنها هدفهایــی دارند كه با اهداف
ما متفاوت اســت .كانادا كشور همســایه امریكا هدفش كام ً
ال در آموزش سواد
رسانهای با امریكا متفاوت است .کانادا دقیق ًا مسئلهمحور انتخاب و سازماندهی
محتوا كرده است و مبارزه با امپرالیسم فرهنگی امریكا را رویكرد خود قرار داده
اســت .ما هم این را انكار نمیكنیم ،ضمن اینكه در انتخاب مثالها یك نكته
وجود داشــته است كه ما نمیخواستیم کتاب ســكوالر باشد و نكته دوم اینكه
در ارائــه مثالهای داخلی یا ارائه برخی مثالها ،به عنوان یک کتاب رســمی
محدودیت داریم ،زیرا این کتاب یک رســانه ملی به حســاب میآید .در برخی
جاها ما خواستیم ســلبریتیها را مطرح كنیم ،اما مطمئن ًا ما نمیتوانیم تصاویر
افراد داخلی را بگذاریم .ما نمیتوانیم تصاویر خوانندهها یا هنرپیشهها را بگذاریم.
یكسری محدودیت در مثالها داریم ،اما سر كالس این محدودیت وجود ندارد
كه به معلمها هم این را میگوییم .ما به مثابه رسانهای كه به صورت ملی تولید

شــده و همهجای كشور به صورت مشــترك در كالسهای دخترانه و پسرانه
توزیع میشود ،خواستیم نقش ترویج را ایفا نكنیم .برای همین كمی محدودیت
مثال داشتیم .در جاهایی هم به عمد مثالهایی را از نویسندگان دیگر کشورها
انتخاب كردهایم ،چون دانشآموزان و بزرگساالن ما معمو ًال مرغ همسایه را غاز
میبینند .نوشتهای كه از یك صاحبنظر از كشور دیگری باشد ،بهتر میپذیرند تا
نوشتهای از یك صاحبنظر داخلی .نه اینكه عمد ما این بوده كه كشور خاصی را
بگوییم .اص ً
ال اینجا كشور خاصی برای ما مهم نیست .میخواهیم بگوییم ببینید
نویسندگان كشورهای دیگر نیز درباره رسانهها همینطور اظهارنظر میكنند .این
بحث داخلی نیست .اما ،اینكه میفرمایید جهتگیری داشتهایم ،بله ،ما خودمان
اعتراف میكنیم و این هم جزو افتخارات ماست.
امــا اینكه میخواهیم ایدئولوژی خاصی را در ســواد رســانهای به
دانشآموزان بدهیم ،بحث دیگری است.

میشود آن ایدئولوژی را بفرمایید؟

شما خودتان گفتید در تألیف این کتاب رویکرد ایدئولوژیک داریم.

من در جایگاه یك برنامهریز میگویم كه هنر برنامهریز این اســت كه اصول و
مبانی فسلفی آن كشور را به برنامه تبدیل كند .اگر دانشور در چین یا امریكا یا
هر كشــور دیگری برنامهریزی كند ،بر اساس فلسفه تعلیم و تربیت آن كشور
برنامهریزی میكند ،حال كه در جمهوری اســامی ایران برنامهریزی میكند،
یعنی بر اساس مبانی فلسفی این کشور برنامهریزی میكند .ما در هیچ كشوری
برنامه درسی غیرایدئولوژیك نداریم ،همانطور كه رسانه غیرایدئولوژیك نداریم.

مــا مثالی در كتــاب داریم كه میگوید اگر در فیلمهای انگلیســی و
عکسهای کشورهای انگلیسیزبان میبینید که مردم شاد و خوشبخت
هســتند ،این دروغ است و عکســی از اعتراضهای مردمی در یکی از
کشورها در کنار آن آمده است .اوالً اینکه کتاب در مورد همه کشورهای
انگلیسیزبان یکجا حکم صادر میکند .اص ً
ال چرا میگوییم انگلیسیزبان،
چرا نگفتیم عربزبان یا ...چرا اینجا و در این کتاب هم میخواهیم حکم
صادر کنیم؟

االن در سراسر كشور آموزشــگاه زبان انگلیسی بیشتر است یا آموزشگاه زبان
عربی؟ هر كدام با خود چه بازنماییهایی وارد میكنند؟

االن در ماهــواره بیشــتر فیلمهای تركی نــگاه میكنند یا فیلمهای
انگلیسیزبان؟ با این استداللها زیاد میشود بازی کرد.

االن میخواهیم ســؤا ل کنیم .االن در كشور ما آموزشگاه زبان انگلیسی بیشتر
است یا آموزشگاه زبان عربی؟ چون شما مثال انگلیسی و عربی زدید.

ما وقتی از شــادی صحبت میكنیم ،باألخره بچههای  16یا  17ساله
این كتاب را میخوانند .قطعاً در انواع رسانههای اجتماعی عضو هستند،
تلگرام دارند ،در فیسبوك عضو هستند و به احتمال خیلی زیاد که خودتان
هم بر اساس آن نظرسنجی اشاره كردید ،ماهواره هم زیاد نگاه میكنند.
بچهها در این رسانهها جوامعی را میبینند که شادی آنها بیشتر است
از شــادی بچهها در داخل .حاال ما میخواهیم اصرار کنیم که كشورهای
انگلیسیزبان اگر شاد هستند ،شادی تصنعی و ظاهری دارند .بچهها با
این مثالها چطور میتوانند به کتاب اعتماد کنند؟

من سؤالی از شما دارم .واقع ًا شادی است یا بازنمایی شادی است؟

هر چه هست ،انعکاس بیرونی آن شادی است .پاسخ شما مشابه همان
تفكر پشت كتاب است كه ما بحث آن را میكنیم.

شما باید به یکسری تحقیق استناد كنید ،اما سریال تركیهای را مثال میزنید.

من به شــاخصهای سازمان ملل اشاره میكنم كه كشورهای شاد را
طبقهبندی كرده و ما تقریباً جزو كشورهای آخر هستیم .شما که حتماً در
این حوزه پژوهش كردهاید؟

شما یك مثال را از كانتكست آن خارج كردید.

ما در كانتكست خودش صحبت میكنیم .فرقی نمیکند این مثال در
کجای کتاب آمده باشد ،مهم این است که چنین بحثی در کتاب به مثابه
یک حکم مطرح شده است.

در آن كانتكســت ،بحث بازنمایی مطرح میشــود .مثالهای زیادی از كشور
خودمان آمده مانند بازنمایی روباه در كتابهای درســی ،رســتم در شاهنامه،
معلم و دانشآموز در تولیدات رسانهای و ...یكی هم كشورهای انگلیسیزبان در
كتابهای مورد استفاده در آموزشگاهها .ما آموزشگاهها و كتابهای زبانی داریم
كه محتواهای خارجی را تدریس میکنند و ما فقط ممكن است كمی تصاویر را
تغییر دهیم .این قضیه در سریالهای خود ما هم اتفاق میافتد .در سریالهای

دانشآموزان خود
این كتاب را هم
میتوانند نقد كنند.
به هر حال ،این
هم یك پیام است.
خودمان هم اعتراف
میكنیم كه اگر ما
چیزی را در کتاب
آوردیم ،خودمان
هممیخواستیم
شما را اقناع كنیم.
اما ،یك نكته را هم
باید در نظر بگیریم
كه ما نمیخواستیم
یك كتاب سكوالر
بنویسیم

از بیرون میآید باید هوشیار باشیم .هیچوقت درباره داخل حرف نزدیم.

شما برنامه خندوانه را خوب ارزیابی میكنید ،برخی هم میگویند چرا برنامهای
مانند خندوانه را آوردهاید .در کتاب محدودیتهایی داریم ،اما ســر كالس این
محدودیتها را نداریم .در کتاب چند مثال زدهایم .وقتی روزنامهها را بررســی
میكنند ،گفتهایم از روزنامههای چپ و راست داخلی نمونه ببرند و با هم مقایسه
کنند .اما ،همان را هم معلمان به ما بازخورد دادند كه مدیران مدارس نمیگذارند
آنها را سر كالس ببریم .یك جا فیلم و روزنامه داخلی نقد میشود و جای دیگر
رسانه خارجی.

طبیعی است که شما به عنوان یك حوزه ملی و كالن ،معذوریتهایی
در بیان آنچه در كتاب گفته میشود ،دارید .اما ،همین محدودیتها در
حوزه اجرا میتواند کمرنگ شود .خود شما هم اشاره كردید كه دست
معلمان در كالسها بازتر است و بچهها میتوانند بازتر در كالس بحث
کنند و این طبیعی است .بحث ما اینجاست كه تا نیمه شهریور  95هنوز
کتاب چاپ نشده .چه كســانی میخواهند این كتاب را آموزش دهند؟
این موضوع واقعاً حساس است .صرفاً این نیست كه ما چارچوب كتاب
را بگیریم و بگوییم همین كتاب اســت ،چون بحثهای بسیار زیادی
میتواند سر كالس مطرح شود .چه كسانی با چه مشخصاتی کتاب را
آموزش میدهند؟

خود ما هم خانههای آنچنانی نشــان داده میشود ...اما چرا بین آن همه مثال
داخلی فقط به یك مثال خارجی حساسیت نشان دادید؟

یعنی شما اینجا هم میخواهید مثل صداوسیما رفتار کنید و با فاصله از
دید عموم حکم بدهید؟

آن یك مثال است .كتابهای انگلیسی تصوری از زندگی در غرب برای بچههای
ن را
ما درست میکنند .انگلیســیزبان را مثال زدیم به دلیل اینكه بچهها هما 
میبینند که در آموزشگاههای زبان انگلیسی اتفاق میافتد .آن فیلمهایی كه برای
تقویت مكالمه یا  listeningمیبینید ،در این فیلمها طبیعت ًا واقعیت جامعه نشان
داده نمیشود .همانطور كه شما از فیلمهای تركیهای مثال زدید ،آیا واقع ًا خود
اهالی تركیه آنگونه كه در فیلمهایشان نشان داده میشود ،در خانههایشان
لباس میپوشند؟ واقع ًا اینطوری اســت؟ اینها در كانتكست بازنمایی مطرح
میشود.

 2-3ساعت
آموزش برای این
کتابطبیعتاًكافی
نیست .بیش از
این هم بود ،باز
كافی نبود ،چون
برنامهایجدید
وارد میشود كه
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معرفیمیشود،اما
فرصتی كه افراد
شركتكنندهبتوانند
معلمیراتمرین
كنند ،وجود ندارد

بحثم كلیتر از اینهاست .در كتابی كه قرار است اصول مهمی ،مانند
اصول سواد رســانهای را آموزش دهیم ،اگر نشانههایی از بیاعتمادی
ایجاد كنیم ،اصل كتاب را زیر ســؤال بردهایم .نباید اصل موضوع را در
ذهن بچهها خراب كنیم.

بازنمایی یكی از موضوعات اساسی این كتاب بوده است؛ یكی از نكات مشتركی
كه صاحبنظرانی كه ما به سراغ آنها رفتیم ،روی آن تأكید داشتهاند .همانطور
كه عرض كردم ،آنها مدلهای ذهنی متفاوت داشتند ،اما روی چیزهایی نظر
مشترك داشــتند .همه آنها هویت و ارزشها برایشان مهم بود ،بازنمایی و
ســوءبازنمایی و كمبازنمایی .ما در این بخش از بازنمایی مثالهایی ز دهایم كه
بگوییم معلم چگونه باید بازنمایی را تبیین کند.
در همان بخــش یک عكس اصیل ایرانی داریــم که عكس و مثال
خیلی خوبی است برای مفهوم بازنمایی و نیازی به مثال اینچنینی برای
کشــورهای انگلیسیزبان نبود .اگر این کتاب بخواهد ذهن بچهها را در
مورد پیامهای رسانهای به سوی توهم توطئه ببرد ،قطعاً موفقیتی نخواهد
داشت.

این هم یك نمونه از آن مثالهای بازنمایی اســت .دانشآموز چگونه بازنمایی
میشود .جهان اســام چگونه بازنمایی میشــود .از تلویزیون خودمان مثال
میزنیــم .آنجایی كه تكلیف دادیم برو پیدا كن ،در كجا گفتهایم كه جواب را از
كجا پیدا كن؟ كسی كه ماهواره میبیند ،مثال را از ماهواره میآورد و كسی كه
تلویزیون میبیند ،از تلویزیون 10 .تا  15مثال در آنجا آمده ،چرا مخالف این یك
مثال هستید؟ این در واقع ،توهم توطئه نیست .یك نمونه است .اما ،چرا نسبت به
این نمونه تا این حد حساس هستید نیز جای سؤال است.
در کتاب هر جا میخواهیم از برنامههای خوب رسانه بگوییم ،برنامههای
داخلی مانند خندوانه را مثال میزنیم ،اما مث ً
ال نمیگوییم اگر خبر 20:30
را نگاه میكنید ،جهتگیری آن چیست .دائم میگوییم در مورد چیزی كه

من هم به اندازه شــما نگران هســتم .اما ،بپذیریم كاری شروع شده است .من
هم میدانم كه در ســال اول آموزشها ممكن اســت خوب ارائه نشود .ممكن
است كسانی كه انتخاب میشوند ،صالحیتهای الزم را نداشته باشند .شرایطی
گذاشتهایم؛ مدرسان باید خودشان با سواد رسانهای و اطالعاتی آشنایی داشته و
توانایی دریافت و انتقال پیام را به دیگران داشــته باشند .مربیان باید به استفاده
از روشهای مؤثر تدریس حســن شهرت داشته باشند .كسانی كه از رشتههای
ارتباطات یا علوم اجتماعی و جامعهشناسی فارغالتحصیل شدهاند ،اولویت دارند
كه باز مشخص ًا ،باید با فناوری اطالعات و ارتباطات آشنایی داشته باشند ،اما لزوم ًا
رشته به معنای توانایی نیست.
چند ساعت برای آموزش معلمان در نظر گرفتهاید؟

 32ساعت .درخواست ما  40ساعت آموزش بود که  32ساعت تصویب شد.
یعنی  32ساعت برای درسی با این اهمیت کافی است؟

طبیعت ًا كافی نیست .بیش از این هم بود ،باز كافی نبود ،چون برنامهای جدید وارد
برنامه جدیدی به یك دوره كوتاهمدت
میشود كه مقتضیات خودش را دارد .هر 
آموزش معلمان نیاز دارد و دوره كوتاهمدت هم دورهای اســت كه فقط عناصر
برنامه و كتاب معرفی میشود ،اما فرصتی كه افراد شركتكننده بتوانند معلمی را
تمرین كنند ،وجود ندارد .الزمه موفقیت و اثربخشی ،برگزاری دورههای بلندمدت
است.
مــا كتاب راهنمای معلم را هم در كنار این دوره نوشــتهایم كه به زودی فایل
پیدیاف آن را روی ســایت قرار میدهیم .در دیویدی و مولتیمدیای «بر
فراز آسمان» هم درسهای كتاب و كلیات برنامه را معرفی كردهایم؛ یعنی همین
چیزی كه در دوره آموزشــی به مدرسان استانی میگوییم برای معلمان در فیلم
گفتهایم تا چنانچه خود ما را نمیبینند ،دســتکم غیرمستقیم از طریق نرمافزار
حرفهای ما را بشنوند .غیر از نرمافزار ،به طور معمول ،در طول سال كارگاههای
استانی خواهیم داشــت كه با سفر به استانها حدود چهار الی هشت ساعت با
معلمان ارتباط خواهیم داشــت .در برخی مناطق ،سر كالسهای دانشآموزان
درسها را تدریس میكنیم تا ببینیم بازخورد چیست .همه این موارد الزم است،
اما كافی نیست .ما همانطور كه برای دانشآموز میگوییم learning by doing
یعنی باید كاری را انجام بدهد تا یاد بگیرد ،به معلم هم میگوییم .او باید آنچه
را آمــوزش میبیند انجام دهد و در حین فعالیت ،مطالب را دریافت كند .طبیعت ًا،
زمان الزم اســت و به جز آن باید روش خودآموزی را در پیش بگیرد؛ یعنی باید
در این زمینه مطالعه كند .حساســیت در مورد درســی که برای اولین بار وارد
نظام آموزشی میشود ،بیشتر است و دبیر مربوطه ،مدیران مدارس و مسئوالن
ادارههای آموزش و پرورش در همه ردهها باید در این مورد مطالعه كنند تا بتوانند
درس جدید را در كالس درست عرضه كنند.
چرا پایه دهم و یازدهم برای این درس انتخاب شد؟

برای سالهای پایینتر هم كارهایی انجام داده بودیم و برنامهریزی آموزش سواد
ن رشتهای در تمام پایهها از مهر ماه شروع میشود .به هر
رسانهای به صورت بی 
حال ،ما اهدافی داریم .ظرف زمانی آموزش و پرورش هم محدود اســت .چون
محدود است با اولویتها شروع كردیم.

