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پیشگفتار
چارچوب داکار برای عمل ،برنامه ای برگرفته از نشست جهانی آموزش در سنگال
در سال  2000است که بر آموزش به عنوان حق اساسی تمامی انسانهـا تاکيـد
دارد .اطمينان یافتن از حق آموزش ،محـور تمـامی برنامـههـا و ماموریـتهـای
سازمان یونسکو را تشکيل میدهد .البته این حـق توسـط تمـامی اع ـای ایـن
سازمان نيز مورد تایيد قرار گرفته است .عالوه براین ،سازمان یونسکو نه تنهـا بـر
حق آموزش تاکيد دارد بلکه آموزش با کيفيت برای همگان را نيز حـازز اهميـت
میداند.
در کتاب حاضر تاکيد بر ایجاد مدارس و کالسهای درس فراگير ،دوستانه و
حساس به نيازهای دانش آموزان است .در این راهنمای آموزشی به طور ویژه بر
مسازل خاصی که باید هنگام تدریس در کالسهای بـزرگ و پرجمعيـت بـه آن
پرداخته شود ،تمرکز دارد .هدف کتاب پيش رو کمك به معلمان از طریـق ارازـه
راهنماییهای عملی درباره تدریس در کـالسهـای بـزرگ و پرجمعيـت بـدون
فروکاستن از کيفيت است.
کالسهای بزرگ و پر جمعيـت بـه عنـوان یکـی از موانـع عـدم حصـول و
اطمينان از کيفيت آموزشی تلقی میشود .در واقع مطالعات زیادی وجود دارد که
معایب کالسهای درس بزرگ و پرجمعيت را به تصویر میکشند و بـر کـالس-
های کم جمعيت به عنوان عاملی برای اطمينان یافتن از کيفيت آموزشی تاکيـد
دارند .با این وجود ،هنوز کالسهای بزرگ و پر جمعيت در بسـياری از مـدارس
کشورهای گوناگون به دليل نبود بودجه و سياستهایی که نسبت معلم به دانش
آموزان را برای دستيابی به کيفيت الزم تعيين کند ،دایر هسـتند .فـراهم آوردن
ابزارهایی برای پرداختن به مشکالت تدریس در کالسهـای درس بـزرگ و پـر
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جمعيت گامی مهم جهت به رسميت شناختن کيفيت آموزشی برای همگان در
محيطهای آموزشی است.
ذکر این نکته ضروری است که کتاب حاضر ،راههـای جهـان شـمول بـرای
تمامی چالشهای مرتبط با کالسهای درس بزرگ و پرجمعيت را ارازـه نمـی-
دهد ،اما تالش شده است که طيفی از فعاليتها و روشهای عملی مفيـد بـرای
معلمان کالسهای درس بزرگ و پـر جمعيـت ارازـه گـردد .مسـازلی از جملـه
چگونگی آماده سازی کالس و تدوین طرح درس برای کالسهای درس بزرگ و
پر جمعيت ارازه گردیده است .عالوه براین نکات عملـی بـرای مـدیریت کـالس
درس و تلقی کالسهای بزرگ و پر جمعيت به عنوان یـك منبـع تـا چـالش ،و
فرایندهای یادگيری و تدریس در این کالسها فراهم شده است .یکـی دیگـر از
نکات مهم کتاب پيش رو ،دوری جستن از تمرکز محض بر رویکردهای تجویزی
و توجه به شيوههای کودك محور و دوستانه است .محيط یادگيری دوستانه فقط
مختص دانش آموزان نيست ،بلکـه معلمـان نيـز از چنـين محيطـی بهـرهمنـد
میشوند .معلمان از کليدی ترین عوامل بهبود و ت مين کننده کيفيت آموزشی
هستند .مسئوليت آماده سازی دانش آموزان برای آینـده تـا حـدودی بـر دوش
معلمان است .بنابراین هدف سازمان یونسکو فـراهم آوردن معلمـانی مجهـز بـه
مهارتها ،ابزارها و حمایتهای الزم برای انجام این وظيفه سنگين است.
کتاب حاضر کاری مشارکتی است کـه اولـين بـار توسـط جـرن آتينـ از
دانشگاه ماهيلدو که مشاور یونسکو و یونيسف در امور کودکان و آمـوزش اسـت
پيش نویس شده است .سپس از نظرات سایر متخصصين سراسر دنيـا اسـتفاده
شده در متن نهایی کتاب استفاده شده است .سازمان یونسکو(شعبه بـانکوك از
زحمات و مشارکت تمامی این افراد نهایت تقدیر و قدردانی را دارد.
شلدون شفلر
مدیر یونسکو شعبه
بانکوک

مقدمه مترجم
آزموش یکی از پيش شرطهای الزم برای شکوفایی استعدادهای ذاتی هـر
انسانی است .چه بسا انسانهای با استعدادی که بر اثر آموزش ناصحيح از
چرخه رشد و شکوفایی حذف میشـوند و اسـتعدادهای درونـی آنهـا نيـز
سرکوب میگردد ،بنابراین ارازـه آمـوزش مناسـب و بـا کيفيـت از جملـه
عوامل مهم در بالفعل شدن تواناییهای فراگيـران اسـت .یکـی از مشـکل
موجود بر سر راه آموزش با کيفيت ،وجود تعداد زیاد و انبوه دانشآمـوزان
در کالس درس است .زمانی که تعـداد دانـش آمـوزان از حـد اسـتانداری
بيشتر شود ،فرایند تدریس و یـادگيری نيـز بـه شـدت تحـت تـاثير قـرار
میگيرد .علل بسياری برای کالسهای بزرگ و پرجمعيت ذکر شده اسـت
که از جمله آنها میتوان به کمبود نيروی انسانی ،کمبـود تجهيـزات ،قـرار
گرفتن در منطقه محروم و . . .اشاره کرد.
جــدای از علــل و عوامــل بــه وجــود آورنــده کــالسهــای درس بــزرگ و
پرجمعيت باید گفت که وجود این کالسها یـك واقعيـت اسـت پـس در
صورت عدم برخورد صحيح و علمی در مدیریت ،تـدریس و آمـوزش ایـن
کالسها ،مشکالت آموزشی آنها دو چندان خواهد شـد .دسـت انـدرکاران
آموزش و پرورش در سطح کالن و معلمـان و مـدیران مـدارس در سـطح
خرد و افراد بومی هر منطقه در سطح محلـی بایـد بـا همکـاری یکـدیگر
سعی در برطرف نمودن موانع موجود در این کالسها و حرکت بـه سـوی
یادگيری و آموزش با کيفيت کنند .آنچه کـه در مـورد کـالسهـای درس
بزرگ و پرجمعيت حازز اهميت است قرار گـرفتن در مسـيری اسـت کـه
ت مين کننده رشد مهارت عاطفی ،شناختی و رفتای دانشآموزان باشـد.
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باید توجه نمود که به دليل جمعيت متراکم دانش آموزی در این کالسها
مشکالت عاطفی ،شناختی و رفتـاری نيـز دو چنـدان مـیشـود .معلمـان
کالسهای درس بزرگ و پرجمعيت نباید این کالسها را مصـيبت تلقـی
کرده و فقط به دنبال تمام کردن درس و رهـایی از آن باشـند .سرنوشـت
بسياری از دانشآموزان به نوع برخورد معلم و مهارتهای او در تـدریس و
مدیریت کالس درس گـره خـورده اسـت .معلـم بایـد بتوانـد روز بـه روز
اطالعات و مهارت خود را گسترش داده و شکاف کيفيتی موجـود در ایـن
کالسها و دیگر کالسهای درس را به حداقل ممکن برساند.
اگر با دقت به کالس درس بزرگ و پرجمعيت بنگـریم خـواهيم دیـد کـه
مزایای چون فرصت برای تعامل اجتماعی ،کار گروهی و پـذیرش تنـوع و
تفاوتها به شدت در این کالسها باالست .بنابراین با افزایش سطح دانش
و شایستگی و تغيير نوع نگاه میتوان گـامهـای مببتـی در جهـت بهبـود
کالسهای درس بزرگ و پرجمعيت برداشت ،فلذا هـدف متـرجمين ایـن
کتاب نيز ارازه راهکارهای عملی و عينی در این زمينـه بـوده اسـت .اميـد
است که این کتاب بتواند گامی هر چند اندك در راه ارتقا کيفيت کالس-
های درس بزرگ و پرجمعيت بردارد.
صادق موسوی
اعظم معتمدی

مقدمه مترجم 9 

