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استیو جابِزِِِِِِ آینده1

جاشوئا دیویس
مترجم: فریبا نیك سیر2

چکیده
مدرسه ابتدایي خوزه اوربینا لوپز در مرز آمریکا و مکزیک در محله اي در شهر ماتاموروس واقع شده که زباله ها را در آن 
مي ریزند و بوي گندیدگي این زباله ها تمام روز در کالس به مشام مي رسد. معلم کالس فردي به نام سرژیوخوئارس 
کورئا است که کار خود را در چارچوبي که دولت تعیین کرده انجام مي دهد. اما او به این نتیجه رسید که ادامه این 
بودند  آنهایي که نمره خوبي گرفته  بود و حتي  پایین  امتحاني بچه ها بسیار  روش هدردادن وقت است، زیرا نمرات 
درك مناسبي از درس نداشتند. او پس از تحقیق درمورد روش هاي جدید آموزشي شیفته روش آموزشي سوگاتا میترا 
پروفسور فناوري آموزشي دانشگاه نیوکاسل انگلستان شد و تصمیم گرفت با روش او کالس را اداره کند. این روش 
براساس منطق عصر دیجیتال بود. در این روش معلم کامپیوتر را از مطالب خاصي بار مي کرد و خود از کالس بیرون 
مي رفت تا دانش آموز خودش آنها را یاد بگیرد و یا از طریق جست و جو در اینترنت آن مطالب را فرا بگیرد. اما خوئارس 
کورئا به دلیل فقري که بر شهر و مدرسه حاکم بود نتوانست کامپیوتر و اینترنت را به مدرسه بیاورد. او روش آموزشي 
دیگري را پیاده کرد، روشي که برکار گروهي، رقابت، خالقیت و فضاي دانش آموز محور تمرکز مي کرد. با این روش 
همه دانش آموزان او توانستند درس را بهتر فرا بگیرند به طوري که نمرات چند نفر از آنها در باالترین سطح نمرات 

کشوري قرار گرفت و دختر کوچک و فقیري رتبه نخست امتحانات کشور مکزیک را از آن خود کرد.
کلیدواژه ها: مدرسه ابتدایي، یادگیري، روش سوگاتا میترا، اینترنت، خودیادگیري، کالس دانش آموزمحور.

مقدمه
مدرسه ابتدایي خوزه اوربینا لوپز3 در مرز آمریکا و مکزیک در جایي واقع شده است که زباله ها را 
در زمین کنار آن مي ریزند. در این مدرسه بچه هاي شهر ماتاموروس4 درس مي خوانند. ماتاموروس 

1. این مقاله برگرفته از مجله وایرد شماره 21 نوامبر 2013 است.
 Daris, Joshua. The Next Steve Jobs. Wired Magazine 21.11 (2013) 

f_ Niksair@yahoo.com  2.  کارشناس ارشد مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور؛
3. Jose Urbina Lopez
4. Matamoros
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شهري خاکي و آفتاب سوخته است که 489 هزار سکنه دارد و محل مبارزه با مواد مخدر است. به 
 طور معمول درگیري هایي در این شهر رخ مي دهد و براي ساکنان شهر غیرعادي نیست که صبح 
از خانه بیرون بروند و جنازه هاي تکه پاره شده را درخیابان ببینند. براي رفتن به مدرسه دانش آموزان 
باید از جاده اي خاکي عبور کنند که به موازات کانال بدبویي کشیده شده بود. در روزهاي اخیر هنگام 
صبح در آنجا تراکتوري متعلق به دهه 1940، قایقي پوسیده در گودال و گله اي بز با علف هاي 
خاکستري در دهان دیده مي شود. حصاري از آجرهاي سیماني مدرسه را از وست لند جدا مي کند- 
که در آخرین نقطه آن کوهي از زباله مشاهده مي شود که روي هم ریخته شده اند، اما باالخره به 
پایان مي رسد. اغلب روزها بوي گندیدگي از دیوار سیماني در کالس درس به مشام مي رسید. بعضي 

مردِم شهر مدرسه را »تنبیه گاه« مي نامند. 
   براي پالوما نویوال بونو1 دوازده ساله مدرسه مکاني روحبخش است. بیش از 25 سال بود که 
خانواده او در جست وجوي زندگي بهتر از مرکز مکزیک به مرز رفته بودند، اما ناچار شدند در کنار 
زباله هاي روي هم ریخته شده زندگي کنند. پدر او تمام روز در آشغالها در جست وجوي قطعه هاي 
آلومینیوم، شیشه و پالستیک مي گشت. به تازگي دچار خون دماغ شده بود اما نمي خواست پالوما را 

نگران کند. پالوما فرشته کوچک او بود- کوچکترین فرزند از هشت فرزند او.
و سیماني شان  خانۀ چوب  اصلي  اتاق  در  پدرش  با  و  خانه مي آمد  به  پالوما  مدرسه،  از  بعد     
مي نشست. پدر او مردي الغر اندام با چهره اي شکسته بود که همواره کاله کابوي بر سر داشت. 
پالوما با روپوش چروکیده اش- بلوز خاکستري و دامن سفید و آبي- درس هاي روزانه اش را براي 
و  داشت  فراخ  پیشاني  و  مشکي  بلند  موهاي  او  مي کرد.  تالش  او  شادي  براي  و  مي خواند  پدر 
سنجیده و بافکر حرف مي زد. در مدرسه هیچگاه توبیخ نشده بود. او در نیمکت کنار دانش آموزان 
دیگر مي نشست و به حرف هاي معلم گوش مي داد. براي پالوما لزومي نداشت که معلم حرفش را 
تکرار کند و بدون فکر کردن زیاد نمره هاي خوبي مي گرفت. زماني که به کالس پنجم مي رفت، 
فکر مي کرد که بیش از حد وقتش را به گوش کردن به سخنراني ها و حفظ کردن مطالب اختصاص 

داده است.
   معلم کالس فردي به نام سرژیو خوئارس کورئا2 بود. پنج سالي بود که او جلوي دانش آموزان 
مي ایستاد و کار خود را در چهارچوبي انجام مي داد که دولت تعیین کرده بود. کاري که احتیاج به 
این کار هدر دادن  نتیجه رسیده بود که  این  به  او  فکر کردن نداشت و برایش خسته کننده بود. 
وقت است. نمره هاي امتحاني بچه ها پایین بود و حتي دانش آموزاني که امتحان را خوب داده بودند 

مطالب را خوب درك نکرده بودند. در واقع چیزي باید عوض مي شد.
   او در کنار زباله  داني در ماتاموروس بزرگ شده بود و شغل معلمي را انتخاب کرده بود تا به 

1 . Pamela Noyola Bueno
2 . Sergio Juares Correa
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بچه ها کمک کند یاد بگیرند و چیزي بیشتر در زندگي بدانند. بنابراین در سال 2011، هنگامي که 
پالوما وارد کالس او شد خوئارس تصمیم گرفت چیزي را تجربه کند. او شروع به خواندن کتاب 
کرد و ایده هاي مختلفي را در اینترنت جست وجو و بررسي کرد. به طور اتفاقي به ویدیویي برخورد 
کرد که روش سوگاتا میترا1 را توصیف مي کرد، او پروفسور فناوري آموزشي در دانشگاه نیوکاسل 
انگلستان بود. در اواخر دهه 1990 و در سراسر دهه 2000، میترا بررسي هایي انجام داده بود و 
کامپیوتر را طوري در اختیارکودکان هندي قرار داده بود تا بدون هیچ آموزشي بتوانند خودشان انواع 

چیزهاي جالب از توالي دي  ان  اي2 گرفته تا زبان انگلیسي را یاد بگیرند.
   خوئارس کورئا هنوز این روش را نمي شناخت اما این روش بر اساس فلسفه  آموزشي نوظهوري 
بود. فلسفه اي که منطق عصر دیجیتال را به کالس آورده بود. منطقي بسیار استوار: دسترسي به 
دنیاي اطالعات نامحدود، راه هاي ارتباطي را تغییر داده است، اطالعات را پردازش و راجع به آن 
فکر مي کنیم. نظام غیرمتمرکز ثابت کرده است پربارتر و چابکتر از نظام هاي غیرقابل انعطاف از باال 

به پایین است. نوآوري، خالقیت و تفکر مستقل، بیش از پیش در اقتصاد جهاني اهمیت یافته اند.
   اما هنوز مدِل غالِب آموزش عمومي متداول است که به طور اساسي ریشه در انقالب صنعتي 
دارد، این مدل مناسب محیط هاي کاري است که بیشتر از همه چیز به دقت، نظم و ترتیب، توجه 
این  پرورش-  و  آموزش  تي هریس3 -کمیسر  ویلیام  سال 1899،  )در  مي دهد.  اهمیت  و سکوت 
واقعیت را آشکار کرد که مدارس آمریکا مانند یک ماشین به نظر مي رسند، این ماشین به دانش آموز 
بایستد نه در جایگاه دیگران(. ما این روزها آشکارا این  مي آموزد منظم باشد و در جاي خودش 
توانایي کودکان را در به یاد  اما نظام آموزشي ما که به طور معمول  بیان نمي کنیم،  ارزش ها را 
آوردن اطالعات آزمایش مي کند بسیار بر این اساس است که دانشجویان موجوداتي هستند که 
مدارس  مدیران  گیرد.  قرار  آزمایش  مورد  آنها  دانسته هاي  و  شوند  برنامه ریزي  و  پردازش  باید 
استانداردهاي تحصیلي و هر قدمي را تعیین مي کنند که به معلم ها مي گوید هر روز چه چیزي درس 
دهد. مدیران بر همه چیز در کالس نظارت مي کنند در سال2010، فقط پنجاه درصد از کارکنان 

مدارس دولتي در آمریکا معلم بوده اند. 
   گزارشي در سال 2013، از دفتر خدمات آزمون ACT این نتایج را در مورد کار آنها ارائه داد؛ 
صدها هزار کودك هر ساله دبیرستان را رها مي کنند و میان آنهایي که از دبیرستان فارغ التحصیل 
مي شوند تقریبًا یک سوم آمادگي الزم را براي درك دروس سال اول دانشکده ندارند. انجمن جهاني 
اقتصاد در بین 148 کشور توسعه یافته و در حال توسعه، آمریکا را در کیفیت تدریس ریاضي و 
علوم در رتبه 49 قرار داد. لیندا دارلینگ هموند پروفسور تعلیم و تربیت استانفورد و مدیر مؤسس 

1 . Sugata Mitra
2. DNA
3 . William T. Harris
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کمیسیون ملي آموزش و آینده آمریکا است مي گوید "زیربناي این نظام بسیار ایراد دارد". در سال 
1970، سه مهارت اصلي الزم در برنامه فورچون 5001، خواندن، نوشتن و حساب2 بوده اند. در سال 
1999، سه مهارت اصلي الزم؛ کارگروهي، حل مسئله و مهارت هاي فردي بوده اند. ما به مدارسي 

احتیاج داریم که این سه مهارت را آموزش دهند.
   چرا نسلي از مربیان از همه موضوع ها در اینترنت از روانشناسي تکاملي گرفته تا علوم اعصاب و 
هوش مصنوعي الهام مي گیرند تا راه هایي جدید براي یادگیري، رشد و نمو کودکان خلق کنند. براي 
آنها دانش کاالیي نیست که معلم به دانش آموز بدهد بلکه چیزي است که از کنجکاوي دانش آموز 
بیرون مي آید. معلمان انگیزه ایجاد مي کنند نه پاسخ و سپس کنار مي روند تا دانش آموز به خودش و 
به دیگري آموزش دهد. آنها براي بچه ها راه ها ي بوجود می آورند تا اشتیاق و عالقه در آنها ایجاد 

شود و در این فرایند نسلي از نابغه ها کشف مي شود.
   خوئارس کورئا در ماتامورس خود را کاماًل جذب این ایده ها دید. هرچه بیشتر یاد مي گرفت بیشتر 
هیجان زده مي شد. در 21 آگوست 2011 -شروع سال تحصیلي- به کالس درسش رفت و میزهاي 
چوبي آسیب دیده کالس را در گروه هاي کوچکي چید. هنگامي که پالوما و سایر دانش آموزان وارد 

شدند مبهوت ماندند. خوئارس کورئا از آنها خواست بنشینند و سپس کنار آنها نشست.
   او حرفش با بچه ها را با این مطلب شروع کرد که کودکاني در مکان هاي دیگر هستند که 
مي توانند عدد پي را با صدها رقم اعشار حفظ  کنند. آنها مي توانند سمفوني بنویسند و ربات و هواپیما 
بسازند. اغلب مردم در آنجا فکر نمي کردند که دانش آموزان در خوزه اوربینا لوپز بتوانند این کارها 
را انجام دهند. بچه هاي ساکن در مرز برانسویل3 تگزاس لپ تاب، اینترنت با سرعت باال و معلم 
خصوصي داشتند، در حالي که کودکان در ماتاموروس به  ندرت برق داشتند حتي تعداد کامپیوتر 

بسیار کم و اینترنت محدود بود و گاهي غذاي کافي براي خوردن نداشتند.
   خوئارس کورئا به بچه ها گفت اما شما چیزي دارید که شما را با بچه هاي دیگر برابر مي کند، 
شما پتانسیل دارید. او به اتاق نگاه کرد و گفت از این به بعد ما مي خواهیم از آن پتانسیل استفاده 
کنیم تا شما بهترین دانش آموز دنیا شوید. پالوما ساکت بود، منتظر بود که به او بگویند چه کاري 
انجام دهد. او نمي دانست که در نه ماه آینده تجربه او از مدرسه را بازنویسي و به عنوان نوآوري 
سقف  به  همکالسي هایش  از  بعضي  و  او  و  مي کنند  بهره برداري  آن  از  دنیا  سراسر  در  آموزشي 
نمره هاي ریاضي و زبان در مکزیک جهش مي کنند. بنابراین کورا گفت، شما چه چیزي مي خواهید 

یاد بگیرید؟      
   در 1999، سوگاتا میترا پژوهشگر ارشد شرکتي در دهلي نو بود که به کارمندان نرم افزارسازي 

1 . Fortune 500
2 . Three Rs (reading writing and arithmetic)
3 . Brownsville
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گرفت  تصمیم  بود  کرده  قوز  که  حالي  در  روزي  و  بود  زاغه اي  کنار  در  او  دفتر  مي داد.  آموزش 
کامپیوتري را روي زمین کنار دیواري بگذارد که ساختمان او را از زاغه جدا مي کرد. او کنجکاو 
بود که ببیند اگر چیزي نگوید بچه ها چه مي کنند. او کامپیوتر را روشن و از فاصله دور نگاه کرد. با 

تعجب دید که بچه ها به  سرعت فهمیدند چگونه از این دستگاه استفاده کنند.
   طي سال ها عزم میترا بیشتر شد. در پژوهشي که در سال 2010، منتشر شد او کامپیوتري را از 
مطالب بیولوژي ملکولي بارگذاري کرد و آن را در روستاي کالیکوپام در جنوب هند به کار انداخت. 
او گروه کوچکي از بچه هاي ده تا چهارده ساله را انتخاب کرد و به آنها گفت چیزهاي جالبي در این 
کامپیوتر است بهتر است نگاهي به آن بیندازند؟ سپس روش جدید آموزشي اش را به کار برد: یعني 

بدون گفتن هیچ حرفي آنجا را ترك کرد.
کردند.  یادگیري  به  و شروع  کنند  کار  کامپیوتر چگونه  با  که  دریافتند  بچه ها  روز     طي 75 
حدود  به  بچه ها  گرفت.  ملکولي  بیولوژي  درباره  امتحاني  بچه ها  از  برگشت  میترا  هنگامي که 
یک چهارم پرسش ها پاسخ درست دادند. بعد از 75 روز بعدي با تشویق یکي از دوستان محل پاسخ 
پرسش هاي دیگر را نیز درست دادند. میترا مي گوید: اگر کامپیوتري را جلوي بچه ها قرار دهید و 

محدودیت هاي بزرگساالن را اعمال نکنید آنها خودشان یاد مي گیرند.
میترا در دنیاي فناوري شخصیت محبوب، کاریزماتیک1 و قانع کننده شد. در اوایل سال 2013، 
یک میلیون دالر از کنفرانس ایده هاي جهاني2 برنده شد تا بتواند کارش را ادامه دهد. او اکنون در 
حال تأسیس هفت »مدرسه در ابر«3 است؛ پنج مدرسه در هند و دو مدرسه در انگلستان. در هند 
اغلب مدارسش ساختمان هایي با یک اتاق هستند. در این مدارس معلمي وجود ندارد، برنامه  درسي 
ندارند یا گروه هاي سني را از یکدیگر جدا نمي کنند-فقط  حدود شش کامپیوتر وجود دارد و زني 

حضور دارد تا از بچه ها مراقبت کند. اصل او در این است: بچه ها خود کاماًل مسئول هستند.
   میترا مي گوید که انقالب اطالعاتي سبکي از یادگیري را به  وجود آورد که قباًل سابقه نداشت. 
اغلب سطوح بیروني مدرسه از شیشه هستند بنابراین افراد خارج از مدرسه مي توانند داخل آن را 
ببینند. داخل ساختمان دانش آموزان در گروه هایي دور کامپیوتر جمع مي شوند و درباره موضوع هاي 
بازنشسته بریتانیایي را به شیوة  از معلمان  مورد عالقه شان تحقیق مي کنند. او همچنین گروهي 
اسکایپ با تصاویر بزرگ استخدام کرد تا دانش آموزان را به تحقیق در مورد ایده هایشان تشویق 
کنند- فرایندي که میترا عقیده دارد یادگیري را تقویت مي کند. او آنها را ابِر پیر مي خواند. میترا 

مي گوید آنها به اندازه طبیعي هستند و دانش آموزان همواره قادرند آنها را خاموش کنند.
   کار میترا ریشه هایي در امور آموزشي دارد که به سقراط4 برمي گردد. نظریه پردازاني از جان 

1 . شخصیت و جذابیت یک فرد که می تواند در مردم نفوذ کند و آنان را به شور و فداکاری وادار سازد. 
2 . TED
3 . Schools in the cloud
4 . Socrates 
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هانریش پستالوتسي1 گرفته تا ژان پیاژه2 و ماریا مونته سوري3 با بازي و بر اساس انگیختن کنجکاوي 
یاد داده اند. انیشتن یک سال را در مدرسه پستالوتسي در اواسط دهه 1890، گذراند و بعدها با این 
روش فکري که به دانش آموز آزادي مي دهد به اولین تجربه فکري در مورد نظریه نسبیت اعتقاد 
پیدا کرد. بنیان گذاران گوگل، الري پیج و سرگي برین4 هم عقیده دارند که روش مونته سوري به 

آنها روحیه استقالل و خالقیت داده است.
   در سال هاي اخیر پژوهشگران این نظریه ها را با شواهد و مدارك تأیید کرده اند. در پژوهش 
سال 2011، دانشمندان دانشگاه ایلي نویز در کمپین اوربانا و دانشگاه آیوا فعالیت مغزي شانزده نفر 
با کامپیوتر بررسي کردند. صفحه کامپیوتر به جز مربع هاي کوچک متحرکي که  را در حال کار 
در آن اشیائي قرار داده شده بود تار شد. در نیمي از ساعت این افراد را با تعیین سرعت بررسي 
اشیا کنترل کردند؛ در بقیه ساعت آنها به کسي دیگر نگاه کردند که پنجره را حرکت مي داد. این 
تحقیق نشان داد هنگامي  که اشخاص مشاهده هاي خود را کنترل مي کنند، هماهنگي بیشتري بین 
هیپوکامپ و سایر قسمت هاي مغز که درگیر یادگیري است به وجود مي آید و توانایي یادگیري آنها 
در به  خاطر آوردن اشیا 23 درصد بیشتر مي شود. پژوهشگر ارشد جوئل واس5 که اکنون دانشمند 
علوم اعصاب در دانشگاه شمال غربي است مي گوید "کمترین پیامد اینکه اگر یادگیریتان را کنترل 

نکنید، خوب یاد نمي گیرید." 
   در سال 2009، دانشمنداني از دانشگاه لویزویل6 و دانشکده  علوم شناختي و مغز ام آي تي 
اسباب بازي  یک  بچه ها  به  دادند.  انجام  سال  شش  و  سه  سنین  بین  کودك   48 روي  تحقیقي 
دادند که مي توانست صحبت کند، یادداشت بردارد و ضمن کارهاي دیگر تصاویر را انعکاس دهد. 
پژوهشگر به یک گروه از بچه ها نشانکي ارائه داد و سپس از آنها خواست با این اسباب بازي بازي 
کنند. به گروه دیگري از دانش آموزان اطالعاتي در مورد اسباب بازي داده نشد. این گروه بیشتر بازي 
کرد و به  طور متوسط شش خصوصیت اسباب بازي را کشف کردند؛ گروهي که به آنها اطالعات 
داده شده بود حدود چهار ویژ گي را کشف کردند. پژوهشي مشابه در برکلي نشان داد که بچه هایي 
که آموزشي دریافت نکرده بودند بهتر توانستند راه حلي براي مشکل پیدا کنند. آلیسون گوپنیک7 
همکار طرح که استاد روانشناسي در دانشگاه برکلي است مي گوید "این دانشي کاماًل نو است اما 

اگر مردم این فراست را نشناسند فایده اي ندارد".

1 . Johann Heinrich Pestalozzi
2 . Jean Piaget
3 . Maria Montessori
4 . Larry Page and Sergey Brin 
5 . Joel Voss
6 . Louisville
7 . Alison Gopnik
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   تحقیق گوپنیک تا حدودي وابسته به پیشرفت در هوش مصنوعي است. او مي گوید "اگر شما 
هر حرکت روبات را برنامه ریزي کنید نمي تواند خود را با هیچ چیز غیر منتظره اي سازگار کند." و "اما 
هنگامي که دانشمندان ماشین هایي مي سازند که برنامه ریزي شده تا تعدادي حرکت را تجربه کند 
و از اشتباه ها درس بگیرد روبات ها ماهرتر و سازگارتر مي شوند. همین اصل در مورد دانش آموزان 

نیز صدق مي کند."
   روانشناسان تکاملي هم شروع به بررسي این شیوه فکري کرده اند. پیتر گري1 استاد پژوهشگر 
"ابزار  مي گوید  مي کند  مطالعه  کودکان  یادگیري  طبیعي  شیوه هاي  مورد  در  که  بوستون  کالج 
شناختي انسان به طور اساسي با تحصیل قراردادي ناسازگار است." گري خاطرنشان مي کند که 
جوانان از کنجکاوي و بازیگوشي انگیزه مي گیرند و به آنها چیزهاي زیادي درباره جهان مي آموزد. 
اما هنگامي که به سن مدرسه مي رسند ما این غریزه ذهني را از ریشه مي کنیم و جاي آن را به 
درس هاي اجباري مي دهیم. ما به بچه مي فهمانیم که پرسش او بي اهمیت است و آنچه که مهم 
است پرسش هایي است که به برنامه درسي مربوط مي شود. این طریقه اي نیست که انتخاب طبیعي 
براي یادگیري ما مقدر کرده است. انتخاب طبیعي ما را طوري طراحي کرده که مسائل را حل کنیم 

و بخشي از زندگي واقعي خود را درك کنیم.
   بعضي از نظام هاي مدرسه اي با این فلسفه جدید سازش پیدا کرده اند- با نتایجي غیرمعمول. در 
دهه 1990، کشور فنالند ریاضي ابتدایي را از 25 صفحه به چهار صفحه کاهش داد و ساعت مدرسه 
را یک ساعت در روز کم کرد و بر استقالل و یادگیري فعال تکیه کرد. در سال 2003، دانش آموزان 

فنالندي در میان کشورهاي پیشرفته به جایگاه اول در رتبه بندي عملکرد رسیدند.
   نیکالس نگروپونته2 یکي از بنیان گذاران آزمایشگاه رسانه اي دانشگاه ام آي تي این روش را در 
پیش گرفت حتي فراتر از یک لپ تاب براي هر کودك. سال گذشته این سازمان چهل تبلت به دو 
دهکده دورافتاده اتیوپي فرستاد. گروه نگروپونته توضیح نداد که این دستگاه چگونه کار مي کند یا 
حتي جعبه  آنها را باز نکرد. با این حال، بچه ها زود یاد گرفتند آواز الفبا را بنوازند و حروف را بنویسند. 
آنها همچنین دریافتند چگونه از دوربین تبلت استفاده کنند. نگروپونته گفت "آنها اندروید را هک 

کردند، این کار مؤثر بود زیرا این سازمان دوربین آن را از کار انداخته بود." 
   یک روز خوئارس کورئا روي وایت برد نوشت، 1=1.  او به  طور معمول باید مفهوم کسرها و 
اعشاري ها را توضیح مي داد. اما در عوض او فقط نوشت »?=     « و »?=    « و گفت چند لحظه 

به این فکر کنید و از اتاق خارج شد.
   در حالي که بچه ها زمزمه مي کردند خوئارس کورئا به کافه  تریاي مدرسه رفت که در آنجا 
بچه ها مي توانستند با پول کمي صبحانه و نهار بخرند. او به اندازه ده پزو سکه قرض کرد که حدود 

1 . Peter Gray
2 . Nicholas Negroponte

1/21/4
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1 (MicroTAS)
2 Agilent Technologies 
3 Crike

75 سنت مي ارزید و به کالس برگشت و در آنجا سکه هاي پزو را در هر میز توزیع کرد. او متوجه 
شد که پالوما پیشتر روي یک تکه کاغذ نوشته بود 50 و 25.

اوگفت یک پزو یک پزو است پس این نصف براي چیست؟
   ابتدا بعضي از بچه ها سکه ها را به ستون هاي نابرابر تقسیم کردند. پس از آن میان دانش آموزان 
براي روشن کردن معناي نیم بحث شد. آنچه که خوئارس کورئا یاد گرفته بود به او مي گفت که 
دلیا خوارس  آلما  به  او  آورد و مقاومت کرد. در عوض  به خاطر  را  میترا  اما تحقیق  مداخله کند. 
فلورس1 نگاه کرد که به هم نیمکتي هایش توضیح مي داد که نیم به معني بخش هاي برابر است. او 
پنجاه سنتاوس را شمرد و گفت بنابراین پاسخ 50 است. بچه هاي دیگر سرشان را تکان دادند. این 

پاسخ براي آنها مفهوم  داشت.
   براي خوئارس کورئا این  کار هم هیجان آور بود و هم کمي ترسناك. در فنالند معلم ها سال ها 
آموزش دیدند تا یاد بگیرند چگونه این سبک جدید یادگیري ر ابه کار ببرند؛ سبکي که او ابداع 
کرده بود. او شروع به آزمایش راه هاي مختلف تهیه پرسش هاي باز کرد، در باره موضوع هایي از 
حجم مکعب گرفته تا ضرب کسر. حجم منشور مربعي ناحیه اي از پایه است که ارتفاع را چند برابر 
مي کند. حجم هرم مربعي فرمولي است که بخش بر سه مي شود. یک روز صبح پرسید چرا فکر 

مي کنید که این طوري است؟
   او در حالي که کم حرف مي زد دور اتاق راه رفت. نگاه کردن به دانش آموزاني که در جست وجوي 
پاسخي بودند جالب بود. آنها به صورت گروهي کار مي کردند و مدل هایي از شکل هاي مختلف 
داشتند که به آن نگاه و با آن بازي بکنند. رهبر این گروه اوسیل لموس آکینو بود پسري کوچک با 
حاضر جوابي هاي امیدوارکننده که با ترسیم شکل هاي مختلف- منشور و هرم و الیه بندي شکل ها 
روي یکدیگر پاسخ ها را حدس مي زد. خوئارس کورئا گذاشت بچه ها آزادانه صحبت کنند. محیط 
شلوغ و کمي هرج و مرج شده بود - درست برخالف آن نوع نظم کارخانه اي که معلم ها تحمیل 
مي کنند. اوسیل به گروه گفت که سه هرم در یک منشور قرار گرفته است بنابراین حجم هرم باید 

حجم یک منشور تقسیم بر سه باشد.
   خوئارس کورئا تحت تأثیر قرار گرفت. اما پالوما حتي توضیح بیشتري داد. طی این بررسي ها 
او دید که پالوما همواره فوري به پاسخ پي مي برد. گاهي او بعضي چیزها را به هم نیمکتي هایش 
توضیح مي داد، بعضي وقت ها هم پاسخ را براي خودش نگه مي داشت. هیچ کسي به او نگفت که 
پالوما هدیه اي غیرمعمول دارد. حتي زماني که پرسش مشکلي را به بچه هاي کالس مي دادند او 

فوری پاسخي آماده مي کرد. 
براي اینکه ببیند توانایي پالوما تا چه حد است کالس را با طرح مسئله اي مورد چالش قرار داد و 

1 . Alma Delia Juarez Flores
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مطمئن بود پالوما را گیج خواهد کرد. او داستان کارل فریدریش گاس ریاضیدان مشهور آلماني را 
گفت که در سال 1777، متولد شد.

   هنگامي که گاس پسر بچه اي مدرسه اي بود یکي از معلمانش از بچه هاي کالس خواست 
اعداد بین 1 و 100 را جمع بزند. او تصور مي کرد که این کار یک ساعت وقت ببرد ولي گاس تقریبًا 

فوری پاسخ داد.
خوئارس کورئا پرسید آیا کسي مي داند او این کار را چگونه انجام داد؟

   چند دانش آموز تالش کردند اعداد را جمع بزنند و به زودي دریافتند که این کار زمان زیادي 
مي برد. پالوما که با گروهش کار مي کرد با دقت اعدادي را ردیف نوشت و لحظه اي به آنها نگاه 

کرد. سپس دستش را باال برد و گفت پاسخ آن 5050 است پنجاه جفت 101 وجود دارد.
   خوئارس کورئا احساس سرما کرد او هرگز با چنین شاگرد با استعدادي مواجه نشده بود. او در 
کنار پالوما چمباتمه زد و از او پرسید چرا تا به حال در گذشته به ریاضي عالقه اي نشان نداده است 

زیرا واقعًا ریاضي اش خوب بود.
او گفت براي اینکه قباًل هیچ کسي ریاضي را اینقدر برایش جالب نکرده بود.

   پدر پالوما مریض تر شد. او کار مي کرد اما تب داشت و از سردرد رنج مي برد. باالخره او را به 
بیمارستان بردند اما در آنجا حالش بدتر شد: در 27 فوریه 2012 او از سرطان ریه مرد. قبل از فوت 
او پالوما کنارش رفت و دستش را گرفت. پدرش گفت تو دختر باهوشي هستي درس بخوان و مرا 

سرافراز کن.
   پالوما به  خاطر مراسم تدفین پدر چهار روز به مدرسه نرفت. دوستانش مي گفتند او خیلي ناراحت 
است، اما او غمش را پنهان مي کرد. او مي خواست به آخرین آرزوي پدر عمل کند و شیوه جدید 
خوئارس کورئا که براي بچه ها چالش ایجاد مي کرد پناهگاه کاملي براي او بود. با کنترل نکردن او 
پالوما مسئولیت بیشتري براي آموزش خودش به عهده گرفت. او با آزاد گذاشتن آنها براي انتخاب 
سرگروه به بچه ها درس دموکراسي مي داد تا تصمیم بگیرند چگونه کالس را اداره کنند و نظم را 
رعایت کنند. بچه ها پنج نماینده انتخاب کردند از جمله پالوما و اوسیل. هنگاهي  که دو پسربچه به 

یکدیگر تنه مي زدند نماینده ها آنها را تنبیه مي کردند تا جایي که دیگر این اتفاق نمي افتاد.
   خوئارس کورئا شب ها را با دیدن ویدیوهاي آموزشي سپري مي کرد. او نوشته هاي کاریکاتوریست 
مکزیکي ادواردو دل ریو1 را )مشهور به ریوس( را مي خواند که مي گفت بچه ها باید در خواسته هاي 
خود آزاد باشند. او همچنان هنوز تحت تأثیر میترا بود که مي گفت باید به بچه ها اجازه داد »بي هدف 
دور ایده هاي خود بچرخند«. خوئارس کورئا میزبان بحث هاي معمول در کالس شد و از موضوعهای 
بحث انگیز دوري نمي کرد. او از دانش آموزان پرسید آیا همجنس بازي و سقط جنین باید مجاز باشد و 

1 . Eduardo del Rio  
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از آنها خواست در باره مهاجرت از مکزیک به آمریکا بررسي کنند، دولت مکزیک چه کار باید بکند؟ 
زماني که پرسش را مي پرسید پشت آنها مي ایستاد و به همه اجازه شرکت مي داد.

   عنصر اصلي نظریه میترا این بود که بچه ها مي توانند از طریق اینترنت یاد بگیرند اما این کار 
براي شاگردان خوئارس کورئا آسان نبود. دولت دستمزد معلم فناوري که هفته اي یکبار از کالس 
دیدار مي کرد را مي پرداخت اما او فناوري زیادي براي نشان دادن نداشت. در عوض دسته اي پوستر 
داشت که صفحه  کلید، دسته بازي و فالپي دیسک 3/5 اینچي را مجسم مي کرد. او پوسترها را باال 
مي گرفت و چیزي شبیه اینها مي گفت این یک صفحه  کلید است شما براي تایپ از آن استفاده 

مي کنید.
   در نتیجه خوئارس کورئا نتوانست اینترنت را به کالس بیاورد. مثاًل هنگامي که دانش آموزان 
خواستند بدانند چرا ما فقط یک روي ماه را مي بینیم او به خانه رفت از گوگل جست وجو کرد و روز 
بعد پاسخي براي آن آورد. هنگامي که آنها پرسش های ویژه اي درباره خسوف  و کسوف و نقطه 

اعتدالین پرسیدند او به آنها گفت درباره آن مطالعه مي کند و به آنها مي گوید.
   خوئارس  کورئا چیز دیگري هم از اینترنت پیدا کرد. افسانه االغي که در چاهي افتاده بود. از 
آنجا که دزدان به مدرسه زده بودند و سیم برق پروژکتور کالس را پاره کرده بودند )شاید براي 
اینکه مس داخل آن را بفروشند(، او نتوانست کلیپي که داستان را نقل مي کرد نشان دهد و فقط 

داستان را شرح داد.
   خوئارس  کورئا شروع کرد: روزي االغي به داخل چاهي افتاد. االغ آسیبي ندید اما نتوانست 
از آن رهایي یابد. صاحب االغ با خود فکر کرد که االغ پیر است و نجات آن به زحمتش نمي ارزد 
و از آنجا که چاه خشک بود روي االغ و چاه خاك ریخت. او شروع به بیل زدن خاك هاي اطراف 
چاه کرد و آنها را داخل چاه ریخت. االغ نعره  زد اما مرد به بیل زدن ادامه  داد. سرانجام االغ ساکت 
شد. مرد فکر کرد که االغ مرده است بنابراین بعد از قدري بیل زدن ناگهان متحیر ماند زیرا االغ از 
چاه بیرون پرید. االغ انبوه خاك را به کناري راند و توانست از زیرخاك هاي در حال افزایش بیرون 

بیاید و باال بپرد.
   خوئارس  کورئا به بچه هاي کالس نگاه کرد و گفت ما مانند آن االغ هستیم هر چیزي که به 

طرف ما پرت مي شود موقعیتي براي ما است تا از چاهي بیرون بیاییم که در آن گرفتار شده ایم.
   هنگامي که دو امتحان استاندارد دو روزه کشوري در ژوئن 2012، برگزار شد خوئارس  کورئا آن 
را مانند خاك هاي کثیفي دید که بر سر بچه ها ریخته شد. آن امتحان مانند قدمي به عقب در روش 
آموختن آنها بود؛ مکانیکي و خسته کننده. براي جلوگیري از تقلب، نماینده اي از وزارت آموزش  و 
پرورش بر امتحان نظارت مي کرد و در پایان امتحان مانند نظامیان پاسخنامه ها را گرفتند. اما بچه ها 
پرسش ها را جواب داده بودند آنها نمي توانستند قبول کنند که پرسش ها بسیار ساده بوده است زیرا 
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آنچه که پرسش شده بود در نظر بچه ها بسیار بنیادین بود.
در  صبح ها  اوقات  اغلب  لوپز  اوربینا  خوزه  در  مدرسه  مدیر  معاون  هرناندز1  زاواال  ریکاردو     
اتاق مدیریت هنگام جست وجو در اینترنت فنجاني قهوه مي نوشید، ساختمان مدیریت، ساختماني 
سیماني است که دو کامپیوتر مدرسه را در خود جا مي دهد. یک روز در سپتامبر 2012، او حروف  
ENLACE را در جست وجوي نتایج آزمون رقابت کشوري مکزیک تایپ کرد و متوجه شد که 

نتایج امتحانات ژوئن اعالم شده است.
   زاواال هرناندز قهوه اش را روي میز گذاشت، اغلب بچه هاي کالس کمي بهتر از سال قبل 
عمل کرده بودند-اما نمره های پالوما داستان دیگري بود. در سال قبل 45 درصد از بچه ها از درس 
ریاضي و 31 درصد از زبان اسپانیایي نمره نیاورده بودند و در حالي که هیچ یک از آنها در درس 

ریاضي نمره خوبي نداشتند اکنون 63 درصد نمره خوب داشتند.
   نمره های درس زبان آنها بسیار خوب بود. حتي نمره های ضعیف ترین شاگردان باالي میانگین 
کشوري بود. سپس نمره های ریاضي را دید. باالترین نمرة کالس خوئارس  کورئا 921 بود. زاواال 
هرناندز به باالترین نمره کشوري نگاه کرد؛ بیشترین نمره 921 بود. هنگامي که نمره های دیگر را 

دید موي دستش سیخ شد. باالترین نمره در کل کشور 921 بود.
   این صفحه را چاپ کرد و با سرعت به کالس خوئارس  کورئا رفت. هنگامي که وارد کالس 

شد دانش آموزان ایستادند.
زاواال هرناندز برگه را به بچه ها نشان داد و گفت نگاهي به این بیندازید.

خوئارس  کورئا به نتایج نگاه کرد و پرسید این حقیقت دارد؟
معاون مدیر گفت من فقط آن را چاپ کرده ام این نمره ها واقعي هستند.

را  گزارش  که  شود  مطمئن  مي خواست  اما  شدند  خیره  او  به  بچه ها  که  دید  کورئا  خوئارس  
خوب درك کرده است. دوباره آن را خواند سرش را جنباند و رو به بچه ها کرد. ما نتایج امتحان 

ENLACE را داریم اما آن فقط یک تست است نه یک امتحان بزرگ.
تعداد زیادي از بچه ها احساس غرق شدن کردند. فکر مي کردند از آن افتاده اند.

او با لبخند گفت اما ما دانش آموزي در این کالس داریم که در مکزیک رتبه اول را به دست 
آورده است.

فاصله  او  از  خیلي  نیز  دانش آموزان  سایر  اما  آورد،  دست  به  کشور  در  را  نمره  بیشترین  پالوما 
نداشتند. نمره های ریاضي ده نفر 99,99 درصد بود. سه نفر در زبان اسپانیایي در این رتبه قرار 
گرفته بودند. این نتایج موجب جلب  توجه مسئوالن و رسانه هاي مکزیک شد، اغلب آنها روي پالوما 
تمرکز کرده بودند. او با هواپیما به مکزیک پرواز کرد تا در یک برنامه تلویزیوني مشهور شرکت 

کند، جایزه هاي زیادي گرفت از لپ تاپ گرفته تا دوچرخه.

1 . Ricardo Zavala Hernandez
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خوئارس  کورئا تقریبًا خودش این واقعیت را نفهمید که حدود نیمي از بچه هاي کالس در سطح 
کالس هاي دنیا عمل کرده بودند و اینکه حتي ضعیف ترین دانش آموز بسیار پیشرفت کرده بود.

   دوستان و فامیل به دانش آموزان تبریک گفتند. والدین کارلوسردریگز الماس1 که نمره 99,99 
را در ریاضي کسب کرده بود به او سه استیک جایزه دادند. این نخستین بار بود که او به رستوران 
مي رفت. کایال فرانسیسکو رودریگز ده پزو از والدینش جایزه گرفت. او یک پاکت چي توز خرید. 
سیاستمدار  یا  معلم  دکتر،  مي کردند؛  آینده شان صحبت  درباره شغل  آنها  بودند.  بچه ها خوشحال 

بشوند.
   خوئارس  کورئا احساسات درهم آمیخته اي درباره امتحان داشت. دانش آموزان او موفق شده 
بودند زیرا او روش جدیدي از آموزش را پیاده کرده بود، روشي که براي یادگیري آنها بهتر بود. این 
روش مدلي بود که بر کارگروهي، رقابت، خالقیت و فضاي دانش آموزمحور تمرکز مي کرد. بنابراین 
شگفتي آور بود که بچه ها توانایي هاي خود را در یک تست چند انتخابي سنتي شناختند. او مي گوید؛ 
این امتحانات معلم را محدود مي کند آنها دانسته هاي شما را امتحان مي کنند نه آنچه که مي توانید 

انجام دهید و من بیشتر عالقه مند به کاري هستم که دانش آموز مي تواند انجام دهد.
   مانند خوئارس  کورئا بسیاري از نوآوران آموزشي خارج از روال معمول عمل کردند و موفق 
شدند. براي مثال یازده شبکه دبیرستاني بین المللي در نیویورك نرخ فارغ التحصیلي بیشتري را در 
میانگین شهر براي همان جمعیت گزارش داده اند. آنها این کار را با تأکید بریادگیري خود دانش آموز 
و همکاري او انجام دادند. در ائتالف تصویر بزرگ یادگیري مدارس2 -56 مدرسه در آمریکا و 64 
مدرسه در سراسر دنیا- معلمان مانند مشاور عمل مي کنند و موضوع های مورد عالقه را پیشنهاد 
مي کنند؛ دانش آموزان همچنین با مشاوراني از بخش کسب وکار و جامعه کار مي کنند که به آنها 
کمک مي کنند تا تجربه بیاموزند. از آنجا که نرخ فارغ التحصیلي به موقع دبیرستان حدود 75 درصد 

است آزمون تصویر بزرگ فارغ التحصیلي بیش از نود درصد از دانش آموزان را در بر گرفت.
   اما این مثال ها- شامل فقط هزارها دانش آموز- استثنا هستند. این نظام در کل میلیونها نفر 
را آموزش مي دهد و براي شناخت یا پذیرش نوآوري موفق کند است. آن نظامي است که تقریبًا 
دو قرن پیش ساخته شد تا نیازهاي عصر صنعت را برآورده سازد. اکنون جامعه و اقتصاد ما تحول 

یافته، مدارس نیز باید تغییر کنند.
   در حال حاضر ما مي توانیم آینده کالس هایي مانند کالس خوئارس  کورئا را ببینیم. همچنین 
قابل  نتایج  خوئارس  کورئا  گرچه کالس  نمي آید.  به  وجود  سادگي  به  تغییر  که  ببینیم  مي توانیم 
توجهي داشت، مدارس کمي بودند که براي تغییر از آن الهام گرفتند. فرانسیسکو سانچز ساالزار3 

1 . Carlos Rodriguez Lamas
2 . Big Picture Learning
3 . Francisco Sanchez Salazar
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رئیس مرکز منطقه اي توسعه آموزشي در ماتامورز حتي بي اعتناتر بود. او مي گفت این روش آموزشي 
تفاوت کمي دارد. او عقیده ندارد که موفقیت دانش آموز متضمن کمک هاي بیشتر باشد و مي گوید 

هوش و زیرکي از ضرورت مي آید آنها بدون داشتن منابع هم موفق مي شوند.
   خوئارس  کورئا بیش از پیش احساس مي کرد مانند االغ در آن داستان است. اما سپس پالوما 
را به خاطر آورد. او پدرش را از دست داده بود و در کنار زباله داني بزرگ شده بود. در شرایط عادي 
آینده خوبي برایش نبود. اما مانند االغ در داستان او ِگل ها را به کناري زد و از روي آن به باالي 

چاه رسید. 

مدارسي که راههاي جدیدي براي برانگیختن حس کنجکاوي دانش آموزان ارائه می کنند آنچنان 
که دانش آموزان خودآموزي کنند. 

دبیرستان فناوري هاي نوین
در این دبیرستان نیمکتي وجود ندارد، زنگي به صدا در نمي آید و معلم ها سخنراني نمي کنند. 
به رویاي شما در مورد دبیرستاني شبیه به سیلیکن ولي جامه عمل مي پوشاند. دانش آموزان در نپا1 

کالیفرنیا باید به فناوري احاطه و مهارت تولید فیلم دیجیتال و برنامه نویسي داشته باشند.

NYC مدرسه اینترنتي
آنالین  فضایي  در  کوله پشتي شان  در  لپ تاپي  با  منهتن  در  کوچک  مدرسه  این  دانش آموزان 
مشارکت مي کنند و در این فضا با معلمان و کارشناسان تعامل مي کنند: دانشمندي از ناسا و سایر 

مشاهیر از راه دور سخنراني هایي برایشان کرده اند.

با تکنولوژي برتر
در اصل یک مدرسه تک  واحدي در سان دیگو به  نام »با تکنولوژي برتر« اکنون شبکه اي دوازده 
مدرسه اي است که در خدمت 5  هزار دانش آموز K-12 است. دانش آموزان که به تسهیالتي نظیر 
پروژه هاي  روي  دارند  دسترسي  گرافیکي  طراحي  و  مکانیک  مهندسي  بیوتکنولوژي،  آزمایشگاه 
در  را  کارشان  حتي  و  مي کنند  مشورت  کارشناسان  با  مي کنند،  کار  رسانه اي  چند  تحقیقاتي 

نمایشگاه هاي حرفه اي به معرض نمایش مي گذارند.

مدرسه درجه بندي در مورس ویل
تا  از کالس چهارم  از شارلوت کارولیناي شمالي دانش آموزاني  ناحیه خارج  این  هشت مدرسه 
دوازدهم دارند که از طریق مک بوك ایر2 با یکدیگر تعامل مي کنند. این به مفهوم سخنراني کمتر و 

1 . Napa
2 . Mac Book Airs
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انجام پروژه هاي بیشتر دانش آموزاني است که در جست وجوي پاسخ آنالین و تقسیم یافته هایشان 
با یکدیگر هستند.

مدرسة نخبگان
داده  تعلیم  نیویورك  شهر  در  باز کالس  فضاي  مختلف  قسمت هاي  در  مهارت  چند  همزمان 
درهم  مجازي  معلمان  و  کامپیوتري  تمرین هاي  با  سنتي  مدرسه سخنراني هاي  این  در  مي شود. 

آمیخته مي شود و الگوریتم یادگیري به هر دانش آموز برنامه روزانه مي دهد.

مدارسي در ابر
مدارس در ابر که در هند و انگلستان به  وجود آمد چشم انداز برنامه آموزشي سوگاتا میترا براي 
را  آنها  اسکایپ  از طریق  معلم  گاهگاهي  و  یاد مي گیرند  بچه ها خودشان  آن  در  که  است  آینده 

حمایت مي کند.

مدرسه رایگان بروکلین
این  آموزشي دموکراتیک است. در  بر اساس سنت  تأسیس شد  این مدرسه که ده سال پیش 
مدرسه دموکراسي واقعي اجرا مي شود. دانش آموزان اجازه دارند خودشان سمت وسوي یادگیریشان 

را پیدا کنند. در این مدرسه نمره اي داده نمي شود و تکلیف درسي وجود ندارد.




