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میگیریم:
é ویژگیهایمدیرهنرستانبهعنوانرهبر

رهبرانآموزشفنیوحرفهایچیست؟
è در بحث مدیریت، هنرســتان و غیرهنرســتان 
نداریم. مدیر یک سلسله ویژگی هایی دارد شامل علم، 
دانش، فهم و شــعور که به او قدرت می دهند. قدرت 
مدیر ناشی از شــخصیت و اختیار اوست. بخشی از 
قدرتش ناشــی از اختیار اوست. وقتی که مدیر ابالغ 
می گیرد، چون اختیار و قدرت دارد، می تواند یکی را 
عزل کند، یکی را نصب کند. یکی را پاداش بدهد و از 

اشاره
éویژگیهایمدیرهنرستانبهعنوانرهبر

رهبرانآموزشفنیوحرفهایچیست؟
éمسیرتوســعةحرفهایوبالندگیشغلی

مدیرهنرستانچگونهبایدباشد؟
éمدیرهنرســتانبرایافزایشبهرهوری
آموزشیدرمدرســهبایدچهصالحیتهایی

داشتهباشد؟
éبرایتوسعةخالقیت،نوآوریوکارآفرینی،

مدیرهنرستانچهوظایفیدارد؟
éمدیرهنرستانبرای...؟

»سازمان سرپرســت تورانی، حیدر دکتر
پژوهشوبرنامهریزیآموزشی«،درگفتوگویی
صمیمیوشفاف،ضمنپاسخبهسؤاالتباال
گفت:»مدیرهنرســتانبایدزمینههاوبستر

مدیران باید بستر نوآوری و  کارآفرینی را 
در هنرستان ها فراهم سازند

پای صحبت دکتر حیدر تورانی سرپرست سازمان  پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
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دیگری پاداش بگیرد. این ها قدرت ناشی از اختیار او 
هستند. اما یک سلسله اختیار و قدرت هم هست که 
از شخصیت، مرام و علم مدیر ناشی است. این قسمت 
خیلی مهم تر از قســمت اول است و باید به این معنا 
توجه بشود. این ویژگی ها را همة مدیرها باید داشته 

باشند. حاال چه هنرستان باشد چه غیرهنرستان.
مدیریــت علم، حرفه و هنر اســت و مدیر باید هم 
علم مدیریت خــوب و هم هنر مدیریت خوب و هم 
حرفــة مدیریت خوب را بداند. ایــن ویژگی ها برای 
همــة مدیرها می تواند عمومیت داشــته باشــد. اما 
رهبر رهبران آموزش فنی وحرفه ای به این معناست 
که همة هنرآموزان در کالس درس خودشــان رهبر 
آموزشی کالس درس هســتند و مدیر هم چون به 
این ها )هنرآموزان( رهبری می کنــد، رهبر رهبران 
اســت و باید بتوانــد هنرآمــوزان را در این زمینه با 

شرایط وفق بدهد.
یکــی از ویژگــی بــارز رهبــر رهبــران آموزش 
فنی وحرفه ای این است که باید مسائل و امور مربوط 
به حوزة فنی وحرفه ای را خوب بشناسد. یعنی پارادایم 
حاکم بر فنی وحرفه ای کشور و به خصوص مدرسه ها 
را خوب بفهمد. اگر مدیر بخواهد مدرسه از او تمکین 
داشــته باشــند و او را بپذیرد و منتخب هنرآموزان 
آن هنرســتان بشــود، باید تا حدود زیادی به دانش 
حوزة فنی وحرفه ای اشــراف داشــته باشد و آموزش 
فنی وحرفه ای را بشناســد. همین شناسایی اجمالی 
و کلی مدیر مدرســه از آموزش هــای فنی وحرفه ای 
موجب می شود که او نزد هنرآموزان مدرسه مقبول 
شود. چون مقبولیت و مشروعیت مدیر بیش از آنکه 
به وظایــف اداری و قانونیش برگردد، به علم، دانش 
و شــخصیتش برمی گردد. اگر این ها را داشته باشد، 

می تواند در کارش موفق باشد.
é تفاوتویژگیهایمدیرهنرستانومدیر

دبیرستاندرچیست؟
è این دو عمومًا بــا هم فرقی نمی کنند. مدیر باید 
برنامه ریزی بلد باشــد، هماهنگــی و، کنترل بداند، 
بســیج منابع را بلد باشــد، قدرت نفوذ داشته باشد، 
قدرت برانگیختن نیروهایش را داشــته باشد، قدرت 
هم ســو کردن منابع را داشــته باشــد، هنر تبدیل 
منابع و منافع را بلد باشــد، بتواند فرایندها را خوب 
بشناسد، نگاه نظام مند )سیستماتیک( داشته باشد، 
خودش یادگیرنده باشــد تا بتواند دیگران را هم به 
سمت یادگیری بکشاند، و مدرسه را هم به عنوان یک 

سیستم با اجزای درهم تنیده به درستی بشناسد. 

می بینید که این موارد، هنرســتان و غیرهنرستان 
ندارد. آنچه که این ها را متمایز می کند، دانش تخصصی 
این حوزه هاست. ادراک مدیر باید باال باشد و ارتباط 
انســانی اش قوی باشــد. فرقی نمی کند که در کدام 
آموزشگاه باشد. هرجا باشد، مدیر به این ویژگی ها نیاز 
دارد. اما در هنرستان دانش سازمان یافته ای به نام کار 
فنی، حرفه ای، تخصصی، کارگاهی و غیره حاکم است 
که مدیر هنرســتان باید در آن حوزه تســلط داشته 
باشد. همان طور که مدیر دبیرستان باید آموزش های 
نظری را بفهمد، علوم انســانی را بشناســد، و در آن 
حوزه ها مسلط باشد، در فنی وحرفه ای هم یک دانش  
سازمان یافتة فنی وجود دارد که مدیر هنرستان باید 
آن ها را به طور ویژه بشناسد و از سازوکارهای آموزشی 
و برنامة درســی حاکم بر هنرستان سر دربیاورد. در 
هنرســتان به دانش آموز هنرجو و به معلم هنرآموز 
می گویند. این ها فقط اســم نیســتند. بر هنرآموز و 
نیز بر هنرجــو ویژگی هایی مترتب اند. این ها را مدیر 
مدرســه باید خوب بشناســد و ادبیات و واژگان این 
حوزه را بلد باشــد. بلد بودن این ها باعث می شود که 

قدرت پیدا کند و دیگران از او تمکین کنند.
é مسیرتوســعةحرفهایوبالندگیشغلی

مدیرهنرستانچگونهبایدباشد؟
è مســیر توســعة حرفه ای مدیر هنرستان باید در 
راستای همان رشــته  و شغلی که کارکرد هنرستان 
بر آن مبتنی اســت، دنبال بشــود. اگر هنرســتانی 
هنرستان خدماتی یا هنرستان کشاورزی یا هنرستان 
فنی وحرفه ای است، مدیر باید در همان راستا، زمینه 
و جهت بالندگی پیدا کنــد و جلو برود. نباید دانش 
حرفه ای اش پراکنده باشــد. مدیــر خدماتی با مدیر 
کشاورزی یا مدیر صنعتی باید با هم از حیث تخصص 
و نوع نگاه فرق داشته باشند. کسی که مدیر هنرستان 
خدماتی است، تقریبًا حوزة خدمات و ویژگی های آن 
را بشناســد و بلد باشد. آیندة این شــغل را در دنیا 
بشناسند و ترکیب علوم انسانی اش را در آیندة کشور 
بداند. در صنعت هم همین طور است و جای خودش 

را دارد. این ها با هم متفاوت هستند.

مقبوليت و مشروعيت مدير 
هنرستان، بيش از آنكه به وظايف 

اداری و قانونی اش برگردد، به علم و 
دانش و شخصيت او برمی گردد
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é نیروهــایتغییــروتحــولدرآموزش
فنیوحرفهایهنرستانچهکسانیهستند؟

è اگر منظورتان از نیروهای تغییر و تحول در آموزش 
فنی وحرفه ای آموزش کشور نیروی انسانی است، همة 
اعضای فنی وحرفه ای یک هنرستان را دربرمی گیرد و 
فقط مدیر، معلم، هنرآموز، هنرجو و والدین نیستند. 
تمام حوزه ها و بخش هایی که روی هنرستان ها تأثیر 
می گذارند و از آن ها تأثیر می پذیرند، می توانند جزو 
نیروهای تغییر و تحول باشند. کارخانه های هم جوار 
هنرســتان و دســتگاه هایی که به نوعــی از همین 
بخش ها نیرو می گیرنــد و از مزایای آن ها برخوردار 
می شوند و از فارغ التحصیالنشــان تأثیر می پذیرند، 
همــة این ها نیروهای تغییر و تحــول فنی وحرفه ای 
کشور هستند. اما اگر نیرو را به معنی «force»، یعنی 
»انرژی« می بینید، همة منابع مالی، انسانی، فیزیکی 

و اطالعاتی می توانند تأثیرگذار باشند.
بهرهوری افزایش برای مدیرهنرســتان  é
آموزشیدرمدرســهچهصالحیتهاییباید

داشتهباشد؟
è مدیر، بــرای افزایش بهره وری آموزشــی، ابتدا 
باید بهره وری را بشناســد و بداند بهره وری آموزشی 
یعنی چه و تفاوتش با بهره وری های دیگر چیســت. 
بهره وری جمع  کارایی و اثربخشــی است. بهره وری 
آموزشــی یعنی آموزش بتواند هم کارامد باشــد و 
هــم اثربخش. برای همیــن اول باید خود آموزش و 
فرایندهای آموزشــی را درست بشناسیم و به حوزة 
آموزش فنی وحرفه ای مسلط باشیم. به اصطالح فرایند 
اجرای آن را بشناسیم. با هدف های قصد شده و اجرا 
شدة این حوزه ها آشنایی داشته باشیم. این ها از جمله 
صالحیت هایی هستند که اگر مدیر هنرستان داشته 

باشد، می تواند بهره وری آموزشی را افزایش دهد.
مدیر هنرستان در درجة اول باید عالقه و انگیزة الزم 
را برای انجام کار داشــته باشد. هنرآموزان می توانند 
بهترین آموزگار برای مدیران هنرستان ها باشند. چون 
اگر مدیر هنرستان های ما مثل همة مدیران دیگر، در 
شرایط پذیرش دانش و اطالعات باشند، خود محیط 
به آن ها کمک می کند. اگر شما بخواهید یاد بگیرید، 
در جامعه از خیلی چیزهــا می توانید درس بگیرید. 
خود جامعه بهترین معلم است. اتفاقاتی که در جامعه 
می افتند، خیلــی تأثیرگذارند. آدم های خالق، نوجو، 
نوپرداز آدم هایی هستند که از همین اتفاقات معمولی 
روزمره ای که پیرامونشــان می افتد، درس می گیرند. 
می توانند از همین تجربه ها فرضیه هایی خلق کنند 

و فرضیه هایشــان را پی بگیرند. این است که زمینة 
پذیرش مدیر خیلی تأثیرگذار است.

é برایتوسعةخالقیت،نوآوریوکارآفرینی،
مدیرهنرستانچهوظایفیدارد؟

è در هدف های سند تحول بنیادین روی خالقیت، 
نوآوری و کارآفرینی خیلی تمرکز و توصیه شده است 
که دانش آموزان از اول ابتدایی تا پایان دبیرستان در 
این زمینه ها آموزش الزم را ببینند و در این فرایندها 
قرار بگیرند. اما باید توجه داشته باشیم، مدیر وظیفه 
ندارد که خالقیت و کارآفرینی را آموزش بدهد. مدیر 
باید زمینه ها و بستر رشد و بروز خالقیت، نوآوری و 
کارآفرینی را در مدرسه فراهم کند. یعنی باید اجازه 
بدهد که افراد حرف هایشان را بزنند. فضای هنرستان، 
فضای باز، فضــای نقد و فضای گفتمان باشــد. در 
هنرستان بورکراســی را زیاد تشدید نکند و به افراد 
اختیار و اجازه بدهد که کار خودشان را انجام بدهند. 
اگر اشتباهی کردند، از آن ها بگذرد و تغافل کند. در 

این فضاست که خالقیت و نوآوری رشد می کند. 
خالقیت، توانایی ذهن اســت و نوآوری کاربرد آن 
چیزی اســت که بروز می کند. کاربرد ایده، نوآوری 
است و توانایی خلق ایده، خالقیت. مدیر باید زمینة 
این ها را در مدرســه، هم برای هنرآموزان و هم برای 
هنرجویان فراهم کند. بنابراین سبک مدیریت خیلی 
اهمیت دارد. اگر سبک مدیر سبک دستوری و سبک 
باال و پایین باشــد، هیچ اتفاقی نمی افتد. نه خالقیت 
شــکل می گیرد و نــه نوآوری. اما اگر ســبک مدیر 
»مشارکت جویانه« باشد، ســبک تفویضی و اعتماد 

کردن باشد، خیلی اتفاق ها می افتد.
نوآوری بستر و خمیرمایة کارآفرینی است. مثاًل یک 
نوآوری شــکل می گیرد به نام صنعت گوشی همراه. 
این نوآوری است که این همه کارآفرینی ایجاد کرده 
است. کارآفرینی به این معنا نیست که مثاًل من بروم 
کارگاهی درست کنم و پنج نفر را سرکار بیاورم. این 
کارآفرینی نیست. این ســایه ای از کارآفرینی است. 
اصل کارآفرینی یعنی اینکه فرد بتواند با ارائة ایده ای 
جدید، ارزش خلق کند. وقتی ارزش کسب می شود، 
میلیون ها نفر در همین کسب ارزش شریک می شوند. 
مثاًل یکی می آید خودرویی می سازد که بدون سوخت 
فســیلی کار می کند. از همین نــوآوری، صدها هزار 
وســیلة نقلیه بیرون می آید و میلیون ها نفر مشغول 

کار می شوند. این کارآفرینی است.
مدیر برای کارآفرینی الزم نیســت که مستقیم به 
ســراغ کارآفرینی بــرود. کارآفرینی محصول همین 
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خالقیت و نوآوری است. اگر روی خالقیت و نوآوری 
کار کند، به کارآفرینی می رســد. کارآفرینی مرهون 
ســبک رهبری مشــارکت جویانه و توأم با تفویض 
اختیار مدیر هنرستان و محصول خالقیت و نوآوری 
است. یعنی اگر خالقیت و نوآوری نباشد، کارآفرینی 
به وجــود نمی آید. از آن طرف، اگر مدیر هم ســبک 
رهبری مشــارکت جویانه نداشــته باشد، خالقیت و 
نوآوری اتفاق نمی افتد. پس خالقیت و نوآوری فرایند 
ایجاد کارآفرینی در هنرستان است که مدیر می تواند 

نقش خود را در آنجا خوب ایفا کند.
é بــرایارتقایمدیرانهنرســتانهاچه
دورههایضمنخدمتوبازآموزینیازاست؟

è این را من نمی توانم بگویم، چون نمی شناســم. 
آنچــه که من می توانم بگویم این اســت که ما برای 
اینکه بتوانیم آموزش های مؤثری داشته باشیم، اواًل 
باید مدیر هنرستان مناسبی بگذاریم. چون نقطة آغاز 
آموزش مؤثر، انتخاب و انتصاب افراد مناســب است. 
شما اگر متخصص ادبیات فارسی را به جای حسابدار 
بگذاریــد، هر آموزشــی بگذارید برایــش فایده ای 
ندارد. پس فرد را باید مناســب انتخاب کنید. رئیس 
حســابداری حداقل باید لیســانس یا فوق لیسانس 
و تخصص حسابداری داشــته باشد. در این صورت، 
آموزش اثربخش می شــود. بنابراین انتخاب مناسب 
مدیــر هنرســتان در افزایــش اثرپذیــری آموزش 

ضمن خدمت خیلی مهم است.
بحث بعدی نیازسنجی است. یعنی باید ببینیم که 
مدیــران امروز چه نیازهایی دارند. این نیازها را نباید 
برای همه و کلی بگیریم. افراد با هم متفاوت اند. باید 

ببینیم نیاز شما در آموزش چیست. شما دوره هایی را 
گذرانده اید، چیزهایی بلدید و انگیزه هایی دارید. برای 
کس دیگری این موضوع فرق می کند. باید نیازسنجی 
شود و نیازسنجی هم کلی صورت نگیرد. هنرستان به 
هنرستان صورت بگیرد. ما هنرستان زیادی نداریم. 
ببینیم مدیر هنرســتان خودش چــه نیازهایی دارد 
و روی نیــاز او کار کنیم. بعد براســاس آن نیاز باید 

آموزش ببیند.
دو رویکرد باید در نیاز وجود داشــته باشــد: یکی 
رویکرد ناظر بر وضع موجود هنرســتان اســت که 
مدیر یک سلسله آموزش هایی را باید ببیند تا از پس 
مســائل روز برآید. دیگری رویکرد برای آینده است. 
یعنی مدیر هنرستان آینده را چگونه ببیند که از پس 
آینده برآید. این هــم آموزش های خاص خودش را 
می خواهد. چون آدم هایی که اعتماد به نفس، شــوق 
تغییر، قابلیت یادگیــری، ارادة قوی و تواضع علمی 
داشته باشــند می توانند آینده را خوب رصد کنند. 
یعنی مدیر باید عزت نفس و توانایی یادگیری داشته 
باشد تا بتواند آیندة هنرستان را خوب مدیریت کند. 
قابلیت مدیر باید افزایش پیدا کند. در وضع موجود 
بــه مهارت های موجود دســت پیدا کنــد تا بتواند 
مســائل را حل کند. پس آموزش ها باید دو دســته 
باشــد: آموزش هایی برای افزایــش مهارت های حل 
مســائل موجود و جاری، و آموزش های برای افزایش 
قابلیــت درک بهتــر آینده و مدیریــت آینده. برای 
داشتن مدیریت موفق در هنرستان، مدیران باید این 

قابلیت ها را پیدا کنند.
é بهمنظوراســتفادهازظرفیتهایقانونی
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درمشــارکتبخشهایاقتصادیدرآموزش
فنیوحرفهای،مدیرازچهشایستگیهاییباید

برخوردارباشد؟
è مدیــر باید مدیریــت ارتباطات بلد باشــد. باید 
مرزگســتری کنــد و فقط داخل هنرســتان دنبال 
گم شده هایش نگردد. گم شده های ما خارج از هنرستان 
هستند. مدیر باید برود ببیند کجاها می تواند راهکارها 
و راه چاره هایــی برای گســترش ارتباطش با جامعة 
محلی، با کارخانه های هم جوار، دستگاه های خدماتی 
مرتبط، والدین و نیروهای محلی و بومی و نیروهای 
تأثیرگــذار محل، اعم از روحانیــت و غیرروحانیت، 
مسئول و غیرمسئول پیدا کند. به این منظور او باید 
از مدیریت ارتباطات قوی برخوردار باشد تا بتواند از 
ظرفیت های بیشتر قانونی، ضمن استفاده از قوانین و 

مقررات معمول، استفاده کند.
é مدیرهنرســتانچگونهمیتواندارتقای

هنرآموزانراآسانترکند؟
è منظور از ارتقا بیشــتر ارتقای علمی، نگرشــی 
و دانشی است. بخشــی از صحبت های من، ناظر بر 
همین مباحث بود. نکته ای که می شود بر آن تأکید 
کرد، این است که هنرآموزان او را قبول داشته باشند. 
کسی حرف شما و ما را گوش می کند که ما را بپذیرد. 
پیامبر بزرگ ما هم برای هدایت مردم اول خودش را 
ثابت کرد و مــردم او را پذیرفتند. امام همین کار را 
کرد. امام روز اول نیامد بگوید که من مبارز مسلمان و 
فالن هستم.  63 سال روی خودش کار کرد تا مردم 
او را پذیرفتند. وقتی او را پذیرفتند، آن وقت حرفش را 
هم گوش کردند. پس اول باید او را بپذیرند. این کار را 
هم باید با رفتارهایش و نه گفتارهایش انجام دهد. در 
دنیای امروز کسی به زبان کسی توجه نمی کند. همه 
به رفتار آدم ها نگاه می کنند. مدیر باید با رفتارش بین 

هنرآموزان و حتی هنرجویان برای خودش مقبولیت 
ایجاد کند و بعد برای ارتقایشان قدم بردارد. برای این 

کار اول باید خودش حرکت کند.
جملــه ای دکتر آرانی دارد که می گوید: وقتی من 
می آمــوزم، دانش آموزان من هــم می آموزند. مدیر 
هنرستان برای اینکه هنرآموز را ارتقا بدهد، اول باید 
خــودش را ارتقا بدهد. وقتی خودش ارتقا پیدا کند، 
آن هــا هم ارتقا پیدا می کنند. وقتــی من یاد بگیرم 
دانش آموزان من هم یــاد می گیرند. یادگیری یعنی 
تغییر مطلوب در رفتار. وقتی در خودم رفتار مطلوب 
را به وجــود آوردم، در دیگــران و همین هنرآموزان 
من هــم رفتار مطلوب به وجود می آید. من اگر اینجا 
وظیفه شــناس و منظم نباشــم، هیچ وقت نمی توانم 
آمــوزش نظم بدهم. موقعی می توانم به آموزش نظم 

بدهم که خودم هم نظم داشته باشم.
é ســازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشی
و هنرآموزان شایســتگیهای ارتقای برای

مدیرانهنرستانهاچهبرنامهایدارد؟
è ما قصــد داریم کل آموزش معلمــان و مدیران 
را وارد ســازمان کنیم. قرار است آموزش معلمان و 
مدیران را به ما بدهنــد. در این صورت خیلی کارها 
را می توانیم انجام دهیم. ولی فعاًل محتواهایی که ما 
تولید می کنیم، کتاب های جدیدالتألیف یا کتاب های 
قبلی انــد. برای اینکــه هنرآمــوزان بتوانند از پس 
این محتوا برآیند و آن را به درســتی به هنرجویان 
بیاموزند، ما باید نهایت تالشمان را انجام بدهیم؛ مثل 
ارائة آموزش های الکترونیکی و آموزش های حضوری.

اما حاال که ما فشار و تعجیلی برای تولید کتاب های 
نونگاشــت نداریم، فرصت و گسترة زمانی بیشتری 
داریم که روی آموزش برای ارتقای شایســتگی کار 
کنیم. در ارتقای شایستگی ها هم بیشتر می خواهیم 

مدير بايد اجازه دهد که افراد 
حرفشان را بزنند. فضای هنرستان 
را فضای باز، فضای نقد و فضای 
گفتمان نگه دارد و بروکراسی را زياد 
تشديد نكند. به افراد اجازه دهد 
که خودشان کارشان را انجام دهند و 
اگر اشتباهی شد، از آن ها بگذرد. در 
چنين فضايی خالقيت و نوآوری رشد 
می کند 
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مدیریت کنیم. بخش هایی هســتند که می توانند در 
آمــوزش برای ارتقای صالحیت بــه ما کمک کنند. 
مــا باید آن ها را وارد میــدان کنیم و خودمان معیار 
بدهیم. برای آموزش، استاندارد تعیین کنیم و از آن ها 
و از بخش های متفاوت جامعه، مؤسسه های علمی و 
انجمن ها بخواهیم، این کارها را برای ما انجام دهند. 
آن هایــی که مجوز دارند، بیایند و در این زمینه با ما 

همکاری کنند.
نکتة مهم در ارتقای شایستگی های هنرآموزان این 
اســت که ابتدا ببینیم آن ها چه شایستگی هایی نیاز 
دارند. اصاًل به چه چیزهایی شایســتگی می گوییم؟ 
بعد چقدر از این شایستگی ها را دارند؟ چقدر از آن ها 
را ندارند؟ این ها باید معلوم شــوند. ما در این بخش 
زیاد کار نکرده ایم و تا می گوییم ارتقای شایســتگی ، 
می گویند باید آموزش ببینند. اصاًل شایســتگی چی 
هست؟ چند درصد شایستگی دارند و چند درصدشان 
ندارند؟ چقدر برای این کار انگیزه دارند؟ معلم ها هم 
باید برای دیدن آمــوزش انگیزه پیدا کنند و بدانند، 
آموزشــی که می بینند به نفعشان اســت. به غیر از 
بحــث مادی که من زیاد به آن کار ندارم، احســاس 
کنند وقتی بیشتر و بهتر یاد می گیرند، راحت تر کار 

می کنند. باید لذت این یادگیری ها را بچشند.
وقتی شما در کاری مثل آرایشگری مهارت نداشته 
باشید و بخواهید سر مرا اصالح کنید، دو ساعت وقت 
می گذارید، عرق می کنید، دستانتان خسته می شود 
و آخرش، هم شــما ناراضی هستید و هم من. چون 
کارتان را بلد نیســتید. اگر یک پیچ گوشتی به شما 
بدهنــد و بگویند دســتگیره در را باز کن، وقتی بلد 
نباشی دستت را زخمی می کنی، یا با بغل دستی ات 
دعوا می کنی. یک کالم بگو آقا بلد نیستم. وقتی بلد 
باشی، لذت می بری. ما بایستی طعم و لذت یادگیری 

را به هنرآموزان یا معلمان بچشانیم. که اگر کاری را 
بلد باشند، بهتر و راحت تر می توانند آن را انجام دهند.

ما برای این منظور، برنامه داریم. اگر آموزش ها را به ما 
بدهند، ما باید برنامة جامعی برای آموزش کل جامعه 
معلمان و مدیران کشور بنویسیم و این کار را تعقیب 
کنیم. اگر ندهند، ما حداقل همان آموزش هایی را که 
قباًل داشتیم )حضوری و الکترونیکی(، خواهیم داشت. 
بخش آموزش الکترونیکــی و آموزش های مدرن را 
باید بیشــتر فعال کنیم و بیشتر ویدیوکنفرانس ها را 
گسترش دهیم. آموزش از راه دور را به صورت زنده و 
آنالین گسترش دهیم. چون استادان بزرگی داریم که 
نمی توانند به همة هنرستان ها در استان های کشور 
بروند و آموزش دهند؛ وقــت نمی کنند. اگر بتوانیم 
همین آموزش ها را از طریق فناوری آموزشــی دنبال 

کنیم، خیلی کار آسان می شود.
ما تا ســال 1400 کتاب جدید نداریم و این خیلی 
کار را راحت کرده  اســت. خیال افراد راحت است و 
مجبور نیســتند تولید کتاب را شروع کنند. اما زمان 
مناسبی است که معلمان و هنرآموزان را قوی کنیم. 
کتاب همین قدر کافی است. ســراغ معلمان برویم. 
اگر کتــاب ما صد برابر قوی شــود، اما معلم همین 
معلم باشد، هیچ فایده ای ندارد. اما اگر معلم را قوی 
کنیم، به او دکمــه هم بدهیم، برایش کت می دوزد. 
درحالی که وقتی معلم ناشــی باشد، هر نوع امکاناتی 
در مدرسه به او بدهید، نمی تواند از آن استفاده کند. 

او باید صالحیت حرفه ای پیدا کند.
معلــم دارای صالحیت حرفه ای معلمی اســت که 
می تواند از کوچک ترین فرصت بیشــترین موقعیت 
یادگیری را بســازد. اما برعکس، معلمی که ضعیف 
باشد، هر کاری برایش انجام دهید، فایده ندارد. ما باید 
معلم را نسبت به خیلی از مسائل اجتماعی حساس 
کنیم. معلم باید به باور برسد. وقتی باور، علم، هنر و 
توانمندی پیدا کند، خودش بلد اســت چه کار کند. 
اصاًل نیاز نیســت به او بگویی چه کار کند. اما عکس 
آن، معلم بی انگیزه و معلمی که این ها را بلد نیست، و 
آموزش کافی ندیده، با این تجهیزات ناکافی و با این 
کالس های فشرده و با این محرومیت ها، توقع دارید 
چــه چیزی به بچه ها بگوید؟ پــس معلمان نیازمند 

صالحیت حرفه ای معلمی هستند.
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