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گرفته قرار علوم آسیب پذیر قشر در غریبی ل ش به ریاضیات
من نیست. رشته این اقتصادی محرومیت من منظور است.
که کنم صحبت جوانان ذائقه از جنبه هایی مورد در م خواهم بیشتر
که م کنیم زندگ عصری در ما است. ساخته مهجور را ریاضیات
این شاید آن مهم دالیل از ی است. تغییر حال در شتاب با چیز همه
شاید م شود. ساخته تکنولوژی دست به تکنولوژی، امروزه که باشد
چندین تا و باشد شده ساخته دست با بشر تکنولوژی ابزارهای اولین
صورت انسان خالقیت و دست با صرفاً جدید ابزاری اختراع نسل،
نسل های که است این م افتد اتفاق امروز آنچه اما است م پذیرفته
است همین هستند. خود جدید نسل تولید حال در تکنولوژی متأخر

است. کرده کنترل غیرقابل را تغییرات شتاب که
امروزه است. بوده تأثیرگذار نیز یادگیری بر مسأله این بی تردید
شاهد ما و کرد اتکا سنت یادگیری شیوه های بر م توان کمتر
جاده در مسیر ط حال در پیوسته اما «تند» که هستیم رهروان

هستند. دانش و علم ملوکانه
فاصله با جمع ارتباط ابزارهای و هوشمند گوش های نسل های
بشر نسل هنوز که حال در م آیند هم پی در کمتر بسیار زمان
حرکت حال در معمول سرعت همان با خود ابتدایی تعریف طبق
ازدواج م رسد، بلوغ به فرزندش م شود، فرزند دارای شخص است.
شده تعریف زمان فاصله با فرآیند این و م شود فرزند صاحب م کند،
آن از پس و خود از بعد نسل بتواند او تا کند پیدا ادامه باید مشخص

بخشد. سرعت را فرآیند این نم تواند تکنولوژی ببیند. را
هر جدید، شده اختراع ابزارهای مدد به یادگیری، ر دی سوی از
از بیش انسان نسل ی است ن مم و م گیرد خود به نو ل ش روز
ریاضیات آسیب پذیری موجب آنچه کند. تجربه را یادگیری شیوه صد
نکته همین است شده ریاض معلمان ما آسیب پذیری آن تبع به و
سال ی یا ترم ی طول در که نم کنیم فرصت ما است: ظریف
تغییرات روند حال این با دهیم. تغییر را خود آموزش شیوه تحصیل

ماه ی طول در باید گاه که است گونه ای به گرفتن یاد و دادن یاد
کار به یادگیری در م توان را حقیقت این آوریم. رو جدید شیوه ای به

کرد. مشاهده وضوح به جدید تکنولوژی های بردن
است. شده زمان از نمایی تابع م نمود، ناوردا زمان که آموزش،
را خود لحظه هر در بتواند ما آموزش که کنیم ابداع را روش باید
دادن یاد برای جدید روش از صحبت دهد. تغییر و کند بازشناس
به و دارد کوتاه شدت به مصرف تاریخ روش چنین که چرا نیست
آنچه باشد. خود مولد باید روش خودِ شد. خواهد منقض سرعت
به اه دانش و مدرسه ای آموزش های بررس و نقد جلسات در ما
که شیوه نامه هایی م شود، تدوین که آیین نامه هایی م گذاریم، بحث
تدریس روش کارگاه های در که دستورالعمل هایی و م شود نوشته
اجرا تا تحقیق زمان از که هستند کُند قدری به م شود داده آموزش
تبیین حال در ما که فاصله ای در م شوند. تبدیل سالخورده طنزی به
اه دانش و مدرسه در ما فرزندان هستیم، جدید آموزش روش ی
هم در ه های شب و جدید یشن های اپلی با خود، هوشمند گوش با
دارند دسترس در که پرشتابی ابزارهای با و اطرافشان اجتماع تنیده
این آنها م خورند». درد «به که هستند چیزهایی یادگیری حال در

ی قدرت تمام زمان که مسأله» «حل که دریافته اند را حقیقت
«طرح به نسبت کمتری اهمیت از امروزه م شد، محسوب ریاضیدان
ابزارهای توسط شده طرح مسأله های که چرا است برخوردار مسأله»
مفیدتر جامعه برای آنچه و شد خواهند حل سادگ به تکنولوژی
نه است جامعه نیازهای اساس بر کن طرح مسأله موتور ی است

کن. حل مسأله ذهن ی
تغییری نه است؛ تغییر نیازمند ما آموزش که آن کالم خالصه
و پرشتاب متغیر، مولد، تغییری ه بل جلسه ای، و بخشنامه ای

لحظه ای. شدن روز به قابلیت با خودگردان
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