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درگير  بر  فعال  و  جديد  رويکردهای  معين،  و  محدود  دانش  و  اطالعات  انباشت  اين  مقابل  در 
افراد  که  طوری  به  اجتماعی  مشکالت  و  مسائل  يا  جاری  و  مهم  موضوعات  با  دانش آموزان  ساختن 
امروزه،  دارند.  تأکيد  کنند،  کسب  را  الزم  آمادگی  جامعه  بازسازی  و  اصالح  يا  بخشيدن  شکل  برای 
رويکردهای مختلفی در آموزش اين درس وجود دارد که از جمله می توان به رويکردهای زير اشاره 

کرد. 
ــ رويکرد اکتشافی ــ کاوشگری١ که بر تحقيق و حّل مسئله تأکيد دارند؛ 

پائولوفرير  چون  تربيت  و  تعليم  متخصصان  ديدگاه های  بر  که  واکنشی  ــ  انتقادی  ـ رويکرد  ـ
مبتنی است؛ 

ــ رويکرد مبتنی بر مشارکت اجتماعی که بر حقوق و مسئوليت های دموکراتيک، احترام به تنوع 
فرهنگی و گسترش آگاهی ها تأکيد می کند؛ 

ـ رويکردهای مبتنی بر مفاهمه ی فرهنگی بين گروه های مختلف و تفاهم بين المللی و هم چنين  ـ
کارگروهی٢. 

به همين دليل، روش های فعال يادگيری به ويژه فراهم آوردن فضای بحث و گفت وگو، يادگيری 
کاوشگری  اجتماعی،  مؤسسات  سازمان ها و  از  علمی  بازديد  همياری،  طريق  از  يادگيری  مشارکتی و 
اجتماعی و بررسی و گردآوری اطالعات از منابع مختلف و بهره گيری از فّناوری هايی چون رايانه، فيلم 
و اساليد های  آموزشی و ايجاد پيوند و رابطه ی نزديک ميان فضای آموزشی با فضای واقعی زندگی 

اجتماعی در دستور کار آموزش های نوين مدنی قرار گرفته است. 

١٤ــ مفاهيم و مالحظات اساسی در آموزش مدنی 

١ ــ١٤ــ آموزش حقوق وقوانين 
«حق در لغت دارای معانی زيادی است و تصور می شود که بازگشت تمام آن ها به يک مفهوم 
در  استواری.  يعنی  از «ثبوت»  است  عبارت  می شود،  استعمال  آن  در  حق  که  واحدی  مفهوم  باشد. 
به  نسبت  اشخاص  يا  شخص  برای  که  سلطه ای  توانايی  از  است  عبارت  حق  حقوق،  علم  اصطالح 
شخص يا چيز ديگر اعتبار می شود و بر مبنای آن، شخص صاحب حق می تواند از آن بهره برد. گاهی 
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حّق شخص نسبت به يک شیء يا چيز ديگر است، مانند حّق مالکيت نسبت به خودرو يا حّق مستأجر 
نسبت به منافع خانه که بر مبنای آن، صاحب اتومبيل می تواند از آن بهره برداری کند يا مستأجر در خانه 
سکونت کند و از اين قبيل است حّق حيات، آزادی شغل، حّق زوجيت و ... . اين حقوق، حقوق 

فردی است. 
اين امتيازات و توانايی های فردی در صورتی معتبر است که مورد تأييد نظام حقوقی باشد و به 

عبارتی، حقوق حاکم بر يک جامعه چنين امتيازاتی را برای فرد به رسميت بشناسد. 
و  مطلق  آزادی  آن،  اعمال  و  خود  حقوق  از  استفاده  در  حق  صاحب  شخص  حقوق،  نظر  از 
بی قيد و شرط ندارد بلکه تا حدی می تواند حّق خود را اعمال کند که سبب زيان و خسارت ديگران 
نشود. در صورتی که اعمال حق موجب ضرر ديگران شود، قانون جلوی آن را می گيرد؛ مثًال، شخصی 
در منطقه ی مسکونی شهر، منزلی دارد و اگر چه وی مالک منزل است و می تواند هر نوع استفاده ای 
از ملک خود ببرد اما اگر بخواهد در آن، گاو داری داير کند و گاو پرورش دهد، چون اين امر برای 
بهداشت محيط زيست و همسايگان زيان بار است، قانون جلوی اعمال اين حق را می گيرد؛ به عبارت 
ديگر، کسی نمی تواند از حّق خود سوء استفاده کند. بر يکی از معانی حق، قدرتی است که از طرف 
قانون به شخص داده می شود؛ از اين رو، واژه ی حقوق مجموع مقررات و قواعدی است که بر افراد 
روابط  حتی  و  دولت  با  افراد  رابطه ی  يا  باشد  يکديگر  با  افراد  رابطه ی  در  خواه  است.  حاکم  جامعه 

دولت ها با هم.»١
يکی از منابع مهّم اين قواعد و مقررات، «قانون» است. قانون به دو معنای عام و خاص استعمال 
می شود. در معنای عام، قانون هم شامل قانون اساسی و قوانين عادی مصوبات مجلس قانون گذاری يا 
قوه ی مقننه می شود و هم در برگيرنده ی بخش نامه ها و تصويب نامه های اداری است. در معنای خاص، 
قانون فقط به مصوبات مجلس يا قوه ی مقننه اطالق می شود. قانون مهم ترين و اّولين منبع حقوق به 

شمار می آيد و بر ساير منابع حقوق مقدم است. 
در آموزش حقوق، هم حقوق فردی و هم حقوق اجتماعی مد نظر قرار می گيرند. حقوقی نظير 
حّق  امنيت،  از  برخورداری  بهداشت،  و  سالمتی  حّق  نام خانوادگی،  و  نام  داشتن  حّق  حيات،  حّق 
برخورداری از آموزش و پرورش، حّق مالکيت، حّق آزادی بيان از جمله حقوق فردی اند، از حقوق 
تأمين  از  برخورداری  حّق  و  اشتغال  حّق  سياسی،  عرصه ی  در  مشارکت  حّق  به  می توان  اجتماعی 
١ــ معظمی، شهال و ناهيد فالحيان؛ آموزش حقوق برای نوجوانان، راهنمای معلم، درس اختياری برای دوره ی متوسطه، وزارت 

آموزش و پرورش. ١٣٨٢، صص ٢٠ ــ٢٢.
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اجتماعی اشاره کرد. 
سه  شامل  قانون  وضع  مراحل  است.  قانون  حقوق،  مهم  منابع  از  يکی  گفتيم،  که  همان طور 

مرحله ی زير است: 
ـ تصويب قانون  ١ ـ
٢ ــ امضای قانون 
٣ ــ انتشار قانون. 

رعايت  آن،  اجرای  مهلت  گذشتن  و  قانون  انتشار  از  پس  که  اين  يعنی  قانون»  از  ناشی  «الزام 
احکام آن بر همه واجب است و هيچ کس نمی تواند به بهانه ی جهل به قانون، از اجرای آن خودداری 

کند و در هيچ صورتی ادعای جهل به قانون پذيرفته نيست. 
افراد  حقوق  پاسدار  قانون  است.  جامعه  در  آرامش  و  نظم  برقراری  وجود «قانون»،  فلسفه ی 
است. در عين حال، جامعه برای حفظ بقاء و هويت خويش، هر واحد اجتماعی، فرد يا گروه را ناگزير 
می سازد تا روابط و کنش های خود را در محدوده ی چارچوب های معين و براساس الگوهای خاص 

سامان دهد. 
در هر گروه اجتماعی اعم از خانواده، مدرسه، دانشگاه، کارگاه، سازمان اداری و غير اداری 
و جامعه ی شهری و روستايی، روابط و حقوق و تکاليفی بين افراد وجود دارد. اين روابط بايد تابع 

قواعدی الزام آور باشد که «مقررات و قواعد اجتماعی» ناميده می شود. 
دستورالعمل های  اخالقی،  دستورهای  مذهبی،  احکام  صورت  به  اجتماعی  قواعد  و  مقررات 
قواعد  اين  چنان چه  و  می کند  تجلی  اجتماع  بقای  برای  و  عادت،  و  عرف  حقوقی،  مقررات  اداری، 
خود  به  «قانون»  نام  شود،  تصويب  نوشته ای  موجب  به  و  صالحيت دار  مقام  وسيله ی  به  مقررات  و 

می گيرد؛ از اين رو، بقای هر اجتماع نيازمند قانون است. 
آموزش قوانين در دوره ی ابتدايی را بايد از آموزش مقررات دستور العمل ها و قوانين حاکم بر 

محيط زندگی پيرامون دانش آموزان شروع کرد. 
در اّولين مرحله، کودکان با وجود مقررات در خانواده روبه رو می شوند. هر خانواده ای مقررات 
مخصوص به خود را دارد؛ سر ساعت خوابيدن، با کفش وارد خانه نشدن، توپ بازی نکردن در اتاق، 
و بلند نکردن صدای تلويزيون هنگام استراحت يا مطالعه ی ساير اعضای خانواده از آن جمله است. 
البته بسياری از مقررات خانواده ها، شبيه به يکديگرند. در مدرسه نيز قوانين و مقرراتی حاکم است. 
غيبت دانش آموزان از کالس درس، نوبت گرفتن، آمد و شد در مدرسه، وضع ظاهری و پوشش تابع 
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مقرراتی است. دانش آموزان در محله نيز با مقرراتی مواجه می شوند؛ برای مثال می توان به پرهيز از 
سر و صدای زياد يا بازی در کوچه به ويژه در ساعات استراحت همسايگان و گذاشتن زباله ها در جای 

مناسب اشاره کرد. 
بايد توجه کرد که مهم ترين و مناسب ترين راه آموزش اين مقررات که به عبارت ديگر بار اخالقی 
و ارزشی دارند، درونی ساختن ارزش ها از طريق آموزش فلسفه و ضرورت اين مقررات به کودکان 
است. بديهی است اگر در هنگام آموزش های کالسی نيز هم چنان که در آموزش های غير رسمی متداول 
است فقط به ذکر بايد و نبايدها و درخواست پيروی و اطاعت از مقررات بسنده کنيم، اين آموزش ها 
مثمرثمر واقع نمی شوند؛ بنابراين، مهم ترين وظيفه ی معلم، طراحی تجارب و فعاليت های مناسب يادگيری 
در زمينه ی اين مقررات است؛ به طوری که دانش آموزان با ضرورت وجود قوانين و مقررات آشنا و 
درگير شوند و علل و اهميت آن ها را دريابند. هم چنين بتوانند نتايج و پيامدهای عدم پيروی از مقررات 

را که به تضييع حقوق ديگران و خودشان منجر می شود، درک کنند. 
در مرحله ی ديگر می توان مقررات مکان های عمومی مانند قوانين و مقررات استفاده از پارک ها، 
کتاب خانه ها، موزه ها، فرهنگ سراها، مساجد و نظاير آن  را آموزش داد و به دانش آموزان فهماند که 

هر  يک از مکان های عمومی برای خود مقررات ويژه ای دارند که بايد افراد آن ها را رعايت کنند.
مقررات آمد و شد در کوچه و خيابان از مهم ترين مهارت های اجتماعی اند که بايد به دانش آموزان 
در دوره ی ابتدايی به طور صحيح آموزش داده شوند. در اين زمينه، انجام تمرين های کافی عملی مثل 
ايفای نقش عبور و مرور در فضای مصنوعی ايجاد شده در حياط مدرسه، دعوت از پليس راهنمايی 
به کالس و بردن بچه ها به محوطه ی خيابان و کوچه و آموزش عالئم و چگونگی عبور از خيابان الزامی 

است و نبايد به آموزش های نظری بسنده کرد. 
بديهی است چنان چه نظم پذيری و پيروی از قوانين و مقررات در کودکان و نوجوانان به امری 
درونی و خود انگيخته بدل شود، می توان اميدوار بود که در آينده نيز آن ها به افرادی قانون   مدار مبدل 

شوند و به حقوق ديگران احترام بگذارند و آن را به رسميت بشناسند. 
به منظور طراحی فعاليت های يادگيری مناسب در اين زمينه، ايجاد فضای بحث و گفت وگو و 
درگير کردن دانش آموزان با اقدامات عملی، ايجاد فضاها و موقعيت های فرضی و وادار کردن آن ها به 

تفکر و تصميم گيری حايز اهميت است. 
البته در سطوح باالی دوره ی ابتدايی و هم چنين دوره ی راهنمايی می توان نقد برخی مقررات يا 
وضع قوانين و مقررات را نيز آموزش داد؛ برای مثال، می توانيم از دانش آموزان بخواهيم برای بهتر اداره 
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شدن مدرسه يا فضای بازی در حياط يا انجام يک کار گروهی يا فعاليت هايی در کالس، مقرراتی وضع کنند 
و سپس اين قوانين و مقررات را از ابعاد مختلف به نقد و بررسی در جمع دانش آموزان بگذارند. 

٢ ــ١٤ــ آموزش مسئوليت ها و تکاليف
و  اجتماع  خود،  خدا،  برابر  در  انسان ها  شده اند.  آفريده  متعهد  و  مسئول  موجوداتی  انسان ها 
محيط، مسئوليت ها و تکاليفی برعهده دارند. آموزه های دينی تکاليف انسان را در اين موارد تعيين و 

تصريح کرده اند. 
در مقابل هر حق، تکليفی وجود دارد و اين دو به منزله ی دو کفه ی ترازويند که بايد تعادل آن ها 
حفظ شود. لذا هم چنان که دانش آموزان را با حقوق فردی و اجتماعی شان آشنا می کنيم، بايد آن ها 
را از تکاليف و مسئوليت هايشان نيز آگاه سازيم. متأسفانه، اغلب می بينيم که در اين زمينه به آموزش 
مسئوليت ها و تکاليف بسنده می شود، گويی که دانش آموزان هيچ حقی ندارند و گاه نيز برنامه ی طراحی 

شده فقط برای آموزش يک جانبه ی حقوق است. 
از نظر حقوقی، هر گاه قانون برای شخص امتيازی قائل شود، متقابًال برای شخص ديگر تکليفی 
در نظر می گيرد؛ مثًال، اگر برای زن حّق مطالبه ی نفقه در برابر شوهر را در نظر گرفته، برای شوهر نيز 

تکليف پرداخت نفقه را معين کرده است. 
در پشت هر تکليف، يک نوع الزام و اجبار قانونی قرار دارد؛ به طوری که هرگاه شخص مکلف، 
از انجام آن خودداری کند، مجبور به انجام آن می شود و در صورت انجام ندادن، مجازات می شود. 

رابطه ی حق و تکليف از نظر حقوقی بدين صورت است که صاحب حق و تکليف، دو شخص 
نمی توان  صورت  اين  در  که  است  تکليف  دارای  دولت  و  جامعه  برابر  در  شخص  گاهی  متفاوت اند. 
فرد خاصی را صاحب حق دانست و اين اجتماع و دولت است که صاحب حق است؛ مثًال، تکليف 
فرد نسبت به انجام خدمت نظام وظيفه، رعايت مقررات راهنمايی و رانندگی و نظاير آن، حق اجتماع 

محسوب می شود. 
تکليف يا الزام شخص در برابر ساير اشخاص يا جامعه، به اعتبار موضوع آن ممکن است انجام 
عمل  انجام  تکليف  موضوع  و  بدهد  درس  ديگری  به  کرده  تعهد  که  کسی  مانند  باشد؛  آن  ترک  يا  فعل 
است. تمام افراد جامعه نسبت به امور کيفری يا جرائم مکلف به ترک اند؛ مثًال، هيچ کس نمی تواند به 

جان و مال ديگری صدمه بزند و اين امر، جرم شناخته می شود.
تفاوت مهم حق و تکليف اين است که صاحب حق می تواند از حق خود صرف نظر کند يا آن 
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را به ديگری واگذار کند؛ مثًال، کسی که از ديگری طلب دارد می تواند از آن بگذرد ولی شخصی که 
مکلف است ملزم به انجام تکليف است؛ مثالً ، خريدار يک کاال مکلف است که قيمت کاال را بپردازد 

و نمی تواند از زير بار آن شانه خالی کند. 
در  و  تکليف  يا  است  حق  که  کرد  مشخص  نمی توان  دقيق  طور  به  که  دارند  وجود  نيز  اموری 
مواقعی، آميزه ای از هر دو است؛ مثًال، حضانت و نگهداری از فرزند که مطابق قانون به پدر و مادر 
واگذار شده، طبق قانون مدنی هم حق آن هاست و هم به دليل اين که نمی توانند از زير بار آن شانه خالی 

کنند بايد آن را نوعی تکليف دانست١. 
همان طور که شهروند در برابر اجتماع و حکومت از حقوقی برخوردار است، در مقابل، تکليفی 
نيز به عهده دارد؛ چون فرد از اجتماع بهره مند می شود، الزم است دين خود را نسبت به جامعه ای 
که در آن زندگی می کند، ادا نمايد. از مهم ترين تکاليف و وظايف عمومی شهروندان می توان به دفاع 
کار،  وجدان  داشتن  ملی،  شئون  به  احترام  کشور،  قوانين  رعايت  عمومی،  نظم  به  احترام  ميهن،  از 
مراقبت و حفاظت از اموال عمومی، مراقبت از محيط زيست و ثروت ها و منابع ملی، حفاظت از ميراث 
فرزندان مفيد و سالم برای جامعه و خدمت نظام  تربيت  اهتمام به  ديگران،  فرهنگی، احترام به حقوق 

وظيفه، اشاره کرد. 
البته در برابر مسئوليت ها و تکاليفی که به عهده ی شهروندان است، حکومت و ساير سازمان های 

رسمی نيز ملزم به رعايت حقوقی اند که بر مبنای قانون برای افراد در نظر گرفته شده است. 
در زمينه ی آموزش مسئوليت ها و تکاليف به کودکان و نوجوانان بايد توجه کرد که اين مقوله 
پيوند نزديکی با فرايند درونی سازی ارزش ها دارد؛ به عبارت ديگر، اگر چه اين عناوين مفاهيم کليدی 
يک حوزه ی موضوعی را در مطالعات اجتماعی تشکيل می دهند و بخشی از دانش و اطالعاتی اند که 
بايد به دانش آموزان انتقال يابند، اما ماهيت ارزشی و نگرشی دارند و لذا در آموزش اين مفاهيم بايد به 

همان نکات و راه کارهای آموزش ارزش ها توجه کرد٢.
پيرامون  محيط های  از  قوانين  و  حقوق  آموزش  موازات  به  نيز  تکاليف  و  مسئوليت ها  آموزش 
زندگی کودکان آغاز می شود. به منظور تقويت مسئوليت پذيری بچه ها در خانواده، برگزاری جلسات 
مستمر اوليا و مربيان الزامی است؛ زيرا در اين زمينه انتظار داريم که اهداف در جايی تحقق يابند که 
است.  امکاناتی  و  شرايط  وجود  مستلزم  نيز  اهداف  اين  تحقق  عالوه،  به  و  است  معلم  چشم  از  دور 

١ــ منبع پيشين، ص ٢٠.
٢ــ رجوع کنيد به فصل دوم همين کتاب، بخش درونی سازی ارزش ها.
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آموزش  يابد،  تحقق  درستی  به  است  پی  آن  در  معلم  فعاليت های  و  درسی  برنامه ی  آن چه  که  اين  برای 
خانواده ها ضرورت است؛ بديهی است اگر بخواهيم کودکان را به رعايت مسئوليت ها و تکاليفشان در 
خانه و خانواده، محله، نهادها و مؤسسات اجتماعی پيرامون زندگی شان واداريم و به عبارتی ديگر، به 
آن ها آموزش بدهيم، اما خانواده ی کودک در روابط متقابل با او يا الگوهای رفتاری شان در محيط 
زندگی از شيوه های صحيح و مطلوب پيروی نکنند يا به اين شيوه ها معتقد و پايبند نباشند، آن گاه در نظام 

ارزشی کودکان، دوگانگی پديد می آيد و آموزش ها نيز مفيد نخواهد بود. 
بنابراين، به منظور جلوگيری از پيدايش چنين تعارضاتی و تحقق اهداف برنامه ی درسی، شايسته 
است که معلمان در طراحی و انجام فعاليت های يادگيری در زمينه ی مسئوليت ها و تکاليف، همکاری و 
مشارکت نزديک و مستمر با خانواده ها داشته باشند و حتی بخشی از تجارب يادگيری و ارزش يابی از 

آن ها به طور مشترک با والدين طراحی و انجام پذيرد. 

٣ ــ١٤ــ نقش ها، گروه ها، سازمان ها و مؤسسات اجتماعی
همديگر را رفع  نيازهای  همکاری،  همه ی ما عضو گروه و گروه هايی هستيم. اعضای گروه با 

می کنند و زندگی  با ديگران را می آموزند. 
نخستين گروهی که ما در آن عضويم خانواده است. ما به تدريج با بزرگ تر شدن، عضو گروه های 
ديگری چون هم کالسی ها، گروه های هنری يا ورزشی، مذهبی و سياسی، کارکنان يک مؤسسه يا اداره و ... 
می شويم. داشتن خصوصيات و فعاليت های مشترک، يکی از ويژگی های اصلی هر گروه است. هم چنين 

افراد در گروه با يکديگر روابط متقابل برقرار می کنند؛ بنابراين، در تعريف گروه می توانيم بگوييم: 
فعاليت های  و  خصوصيات  دارای  که  انسان هاست  از  مجموعه ای  از  عبارت  «گروه 

مشترکی اند و با هم روابط نسبتًا پايدار و منظمی دارند».
به خانواده و دوستان «گروه های نخستين» می گويند. در اين نوع گروه ها، روابط اعضای گروه با 
يکديگر وفادارانه، صميمانه و عاطفی است. اين گروه ها کوچک اند و عضويت در آن ها به خاطر خود 
اعضای گروه است. در مقابل، گروه های شغلی و اداری، مؤسسات و سازمان های دولتی و خصوصی 
که از آن ها به «گروه های دومين» ياد می شود، دارای تعداد اعضای بيش تر است و روابط بين افراد در 
اين گروه ها بيش تر قراردادی و رسمی بوده و عضويت در آن ها با هدف ارائه ی خدمت، تأمين نيازهای 

مالی و نظاير آن صورت گرفته است. 
در يک روند تاريخی، از آن جا که در اثر پيچيدگی های نيازهای اجتماعی، خانواده ها و گروه های 
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کوچک به تنهايی قادر به رفع همه ی نيازهای انسان ها نبوده اند، به تدريج سازمان ها و مؤسسات اجتماعی 
گوناگون در جامعه پديد آمده است.

«در هر گروه، افراد در جايگاه های مختلفی قرار می گيرند. به هر يک از اين جايگاه ها 
که افراد با قرار گرفتن در آن ها بايد الگوهای عمل خاصی را رعايت کنند، نقش گفته می شود.» 
مثًال در خانواده، يک فرد ممکن است در نقش پدر يا مادر يا خواهر کوچک تر يا فرزند قرار بگيرد. در 

يک تيم فوتبال، فرد ممکن است در نقش يا جايگاه دروازه بانی يا دفاع قرار داشته باشد. 
گاه، نقش را خود فرد می پذيرد و گاه آن را به او نسبت می دهند، نقش هايی مثل معلم بودن يا 
دانش آموز بودن، نقش هايی است که افراد آن را می پذيرند اما نقش دختر بودن يا فرزند بودن و ... که 

به فرد نسبت داده می شود، نقش هايی اند که فرد آن ها را انتخاب نکرده  است. 
افراد در هر نقش ملزم به انجام رفتار و رعايت الگوهای عمل خاصی اند که ديگران از وی انتظار 
دارند. تکاليف يا وظايف يک نقش، مجموعه ی رفتارها و الگوهای عملی اند که از فردی که آن نقش 

را پذيرفته  يا نقش به او نسبت داده شده است، انتظار می رود آن ها را انجام دهد. 
از سوی ديگر، وقتی فرد نقشی را می پذيرد يا آن را به او نسبت می دهند، انتظار دارد که ديگران 

نيز با او رفتار خاصی داشته باشند و الگوهای عملی ويژه ای را رعايت کنند. 
لذا مجموعه الگوهای عملی که فرد در نقش خاّص خود انتظار دارد ديگران نسبت به او انجام 

دهند، حقوق آن نقش ناميده می شود. 
اگر نقش ها و حقوق و تکاليف آن ها را در يک گروه بررسی کنيم، درمی يابيم که تکاليف يک 
خانواده ،  در  مثًال  است؛  ديگر  نقش های  تکاليف  نقش،  يک  حقوق  و  ديگر  نقش های  حقوق  نقش، 
احترام به والدين که از تکاليف نقش فرزندی است، از حقوق نقش پدری و مادری شناخته می شود. 
هم چنين فراهم کردن شرايط مناسب زندگی که در خانواده، نقش و وظيفه ی پدر شناخته می شود، جزء 
يک  در  مختلف  نقش های  گفت:  می توان  بنابراين،  می شود؛  محسوب  خانواده  اعضای  ديگر  حقوق 

گروه به طور متقابل با يکديگر وابسته اند١. 
همان طور که پيش تر گفتيم، از مهم ترين محورهای آموزش مدنی، آموزش نقش ها و برقراری 
روابط مطلوب با خانواده و هم چنين مؤسسات و سازمان های اجتماعی است. بديهی است که عملکرد 
چارچوب  در  غير مستقيم  يا  مستقيم  طور  به  اجتماعی  سازمان های  و  مؤسسات  اين  چارچوب  و 
خّط مشی ها و سياست های عمومی نظام حکومتی و دولت قرار می گيرند و در واقع، بخشی از فرايند 

١ــ مطالعات اجتماعی، کتاب درسی سال اّول دبيرستان. وزارت آموزش و پرورش، ١٣٨٦.



١٨٢

روابط شهروندان و دولت را تشکيل می دهند. 
است.  بزرگ تر  اجتماع  هر  پايه ی  و  اجتماعی  نهاد  مهم ترين  خانواده،  خانواده:  آموزش 
خانواده کودک را برای قبول مسئوليت آماده می سازد، به افکار، عواطف، اراده و فعاليت وی شکل 
خاصی می بخشد و او را اجتماعی می سازد. خانواده بيش از آن که يک سازمان حقوقی باشد، يک 
تأمين  برای  و  يکديگرند  انفاق  به  مکلف  می برند،  ارث  هم  از  خانواده  اعضای  است.  اجتماعی  نهاد 

سعادت خانواده، مسئوليت دارند و تمامی جمع آنان را رهبری می کند. 
واژه ی خانواده تداعی کننده ی احساس امنيت و اطمينان است. مهم ترين و ارزشمندترين نقش 
خانواده، تأمين محبت واقعی و عميق بين اعضای خانواده است. خانواده اولين اجتماع کودکان است. 
در اين جاست که کودکان اّولين تجربيات خود را از زيستن با ديگران به دست می آورد و پايه ی رشد 
و فعاليت های آينده ی وی گذاشته  می شود. در اهميت اجتماعی خانواده اين بس که يک خانواده ی 
سالم می تواند در دامان خود فرزندان شايسته و پای بند به اصول اخالقی و ارزش های انسانی تربيت 
کند. هم چنان که قادر است در اثر ناآگاهی و عدم احساس مسئوليت، فرزندان نااليق، بی کفايت و سربار 
بيان  به  می کند؛  ايفا  مؤثری  نقش  ملی  قدرت  گسترش  حف ظ  در  خانواده  دهد.  اجتماع  تحويل  جامعه 

ديگر، بين قدرت ملی و خانواده رابطه ای نزديک وجود دارد. 
با توجه به اهميت و نقش خانواده در ايجاد جامعه ی سالم و نيرومند، قانون اساسی مقرر داشته 

است: 
«خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و قوانين عقيدتی و آرمانی 
در تشکيل خانواده که زمينه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد يابنده ی انسان است، اصل اساسی بوده 

و فراهم کردن امکانات جهت نيل به اين مقصود، از وظايف حکومت اسالمی است.» 
خانه و خانواده از موضوعات مهم در آموزش مدنی و شهروندی محسوب می شود. با اين حال 
ـ  رابطه ی نزديک و مؤثر ميان خانه و مدرسه الزامی  در آموزش اين محور ــ چنان که قبًال تأکيد کرديم ـ
است و آموزش صحيح نقش ها و روابط مطلوب خانوادگی به کودکان، نمی تواند بدون همکاری اين 
دو صورت بگيرد و اين محور کليدی در آموزش مدنی، چنان چه با آموزش خانواده و مشارکت آن در 

طراحی و اجرای فعاليت های يادگيری همراه شود، نتايج بسيار مفيدی به بار می آورد. 
زندگی  در  که  گوناگون  اجتماعی  نهادهای  و  سازمان ها  سازمان ها:  و  مؤسسات  شناخت 
و  مدنی  آموزش های  از  ديگری  محور  آمده اند،  به وجود  اجتماعی  نيازهای  پيچيدگی  اثر  در  و  امروز 
شهروندی است. هر يک از اين سازمان ها در برابر مردم وظايفی برعهده دارند و نيازهای خاصی را 
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رفع می کنند. برای اين که افراد جامعه بتوانند با هر يک از اين سازمان ها که از ارتباط با آن ها گريزی 
به  را  الزم  آگاهی  آن ها  کارکرد  و  وظايف  به  نسبت  بايد  کنند،  برقرار  مطلوبی  و  منطقی  روابط  نيست، 
دست بياورند. چگونگی برقراری اين روابط، بخشی از مهارت های زندگی اجتماعی است که بايد به 
کودکان و نوجوانان آموزش های الزم داده شود. اين آموزش ها را نيز بايد از آن دسته از مؤسسات و 
سازمان هايی که در محيط پيرامون دانش آموز قرار دارند و دانش آموزان به طور مستقيم يا غير مستقيم 
مؤسسات،  اين  جمله ی  از  کرد.  آغاز  دارند،  کار  سر و  عينی  و  ملموس  طور  به  آن ها  عملکردهای  با 
می توان به بانک ها، شهرداری، راهنمايی و رانندگی، پست، بيمه، جمعيت های خيريه، سازمان حفاظت 

محيط  زيست و مؤسسات امداد  رسان اشاره کرد. 
بديهی است اگر آموزش ها در اين زمينه فقط به شرح و توصيف وظايف و کار و ساختار اين 
و  مؤسسات  اين  پيرامون  اطالعاتی  بازگويی  به  را  دانش آموزان  و  شود  منحصر  و  محدود  مؤسسات 
آموزشی  فعاليت های  طراحی  نمی يابيم.  دست  آموزش  در  مورد نظر  اهداف  به  کنيم،  وادار  سازمان ها 
مبتنی بر برقراری رابطه با اين سازمان ها، دعوت از کارکنان و مسئوالن آن ها به کالس و بازديد علمی از 

اين مؤسسات امری الزامی است و نقش مؤثری در کسب آگاهی و مهارت های مورد لزوم دارد. 
آموزش سياسی: آشنايی با ساختار نظام سياسی و حکومت در يک کشور از محورهای ديگر 
آموزش مدنی است. در اين زمينه با توجه به سّن مخاطبان در دوره ی آموزش عمومی، بهتر است از آن 
بخش هايی که برای کودکان ملموس تر است، آغاز کنيم؛ مثًال، آشنايی با سرود ملی و پرچم، انتخابات 
(انتخابات شورای شهر، شورای روستا، رياست جمهوری و نمايندگان مجلس) و لزوم قانون اساسی 

در يک کشور.
دانش آموزی،  مجلس  و  شورا  تشکيل  و  نماينده  تعيين  منظور  به  کالس  در  انتخابات  برپايی 
و  مجلس  زندگی،  محل  روستای  و  شهر  نمايندگان  شناسايی  ملی،  سرود  اجرای  پرچم،  درست کردن 

شورا، تمرين های خوبی برای فهم موضوعات فوق اند. 
باال  دانش آموزان  در  را  جمعی  تصميم گيری  و  مشارکت  مهارت های  تمرين ها،  اين  ضمن،  در 

می برد و کسب اين مهارت ها از ملزومات تربيت شهروندی است. 

٤ــ١٤ــ آموزش های اقتصادی ــ مالی
يکی از نيازهای ضروری که با زندگی روزمره ی شهروندان يک کشور آميخته است و بايد به  طور 

ـ  اقتصادی است.  جدی در سطوح مختلف تحصيلی به آن پرداخته شود، آموزش های مالی ـ



١٨٤

بررسی ها نشان می دهد اگر چه اهميت «سواد اقتصادی» در برنامه های آموزشی اغلب کشورهای 
جهان مورد غلفت قرار گرفته است، با اين حال توجه به اين مقوله در برنامه های درسی در يکی، دو 
دهه ی اخير به ويژه در کشورهای توسعه يافته ی صنعتی نضج گرفته و تأکيد بر لزوم و برنامه ريزی آن در 

حال افزايش است. 
امروزه عمده ترين رويکردی که در زمينه ی باال بردن سواد اقتصادی در برنامه های درسی به کار 
گرفته می شود، رويکرد تلفيقی است؛ به طوری که مباحث اقتصادی در ساير موضوعات درسی نظير 

رياضيات، جامعه شناسی و مطالعات اجتماعی تلفيق و به اين روش آموزش داده می شود.
درسی  برنامه ی  استانداردهای  و  مدل ها  اهداف،  زمينه ی  در  که  تطبيقی  مطالعه ی  يک  «از 
مطالعات اجتماعی دوره ی ابتدايی در برخی کشورها انجام شده است، چنين برمی آيد که در برنامه ی 
تلفيقی و يکپارچه  برای اين درس، به مبحث اقتصاد در کنار ساير مباحث تاريخ، جغرافيا و مدنی توجه 
شده است؛ به طوری که در کشورهای مختلف، اين بحث در قالب حوزه های موضوعی يا راهبردهای 
ـ اجتماعی»  موضوعی چون «اقتصاد و منابع»، «منابع»، «توليد و توزيع، مصرف»، «نظام های اقتصادیـ 

يا «منابع، قدرت و حکومت» مطرح می شود١. 
«بايد توجه کرد که مباحث اقتصادی، عالوه بر آن که در آموزش های شهروندی جايگاهی دارند، 
از نظر تلفيق با مباحث جغرافيا و تاريخ نيز در خور تأمل اند؛ زيرا وقتی دانش آموزان از طريق دانش 
جغرافيا موضوعات محيطی را بررسی می کنند، الزم است که به مطالعه ی آثار اقتصادی موضوعات 
و  رويدادها  تاريخ  در  وقتی  هم چنين،  بپردازند؛  نيز  محيط  بر  اقتصادی  خّط مشی های  تأثير  يا  محيطی 
حوادث تاريخی کشورها و نواحی جهان در طی زمان مطالعه می شوند، الزم است آثار اقتصادی اين 

رويدادها در گذشته، حال و آينده نيز مورد توجه قرار بگيرند. 
وقتی افراد آموزش های اقتصادی می بينند، قدرت تجزيه و تحليل های اقتصادی و مهارت های 
تصميم گيری را هم در زندگی شخصی و خانوادگی و هم به عنوان بخشی از جامعه به دست می آورند؛ 
رقم  را  جامعه  يک  آينده ی  که  اقتصادی  خّط مشی های  روی  می توانند  افرادی  چنين  نتيجه،  در 
می زنند، اثر گذاری کافی داشته باشند. آموزش های اقتصادی ــ مالی به کودکان و نوجوانان از طريق 
عالقه مند کردن آن ها به پس انداز و سرمايه گذاری بر آينده ی نيروی کار و کارآفرينی در يک کشور تأثير 

زيادی به جای می گذارد. 
١ــ ابراهيمی قوام، صغری؛ مطالعه ی تطبيقی استانداردها و اهداف برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی دوره ی ابتدايی در 

پنج کشور کانادا، استراليا، اياالت متحده ی آمريکا، ژاپن و انگلستان، پژوهشکده ی تعليم و تربيت، ١٣٨٢.



١٨٥

از ديدگاه برنامه ريزی درسی، برنامه ريزی برای باال بردن سواد اقتصادی و مالی دانش آموزان، 
همانند ساير برنامه های سه حوزه ی شناختی، مهارتی، و ارزشی ــ نگرشی را در برمی گيرد:

٭ درک روابط چرخه های توليد، توزيع مصرف و هزينه ها و درآمدها را می توان سواد اقتصادی 
دانست. براين اساس، الزم است دانش آموزان ياد بگيرند همه ی آن چه مصرف می کنند طّی چرخه ای 
توزيع،  توليد،  خّط  درآمد،  سرمايه گذاری،  چون  مفاهيمی  آموزش  می آيد.  دست  به  هزينه  صرف  با  و 
اشتغال، بيکاری، مشاغل توليدی شامل خدماتی و هزينه را می توان به زبان ساده و با مثال های ملموس 

برای کودکان بيان کرد. 
جوامع،  همه ی  در  است.  آن  مهارتی  جنبه ی  مالی  ــ  اقتصادی  آموزش های  ديگر  ُبعد  ٭ 
ضرورتًا  و  توزيع کنندگان  خدمت رسانان،سرمايه گذاران،  توليد کنندگان،  چون  متفاوتی  نقش های  مردم 
مصرف کنندگان را عهده دار می شوند. برای ايفای هر يک از نقش ها به طور صحيح و کيفی، مهارت هايی 
مورد نياز است. از آن جا که مصرف کنندگان، همه ی گروه های سنی و شغلی را شامل می شوند و کودکان 
و نوجوانان نيز جزِء طبقه ی مصرف کننده ی جامعه اند، لذا آموزش مهارت هايی چون متعادل کردن دخل 
و خرج، بودجه  بندی صحيح برای مصرف، نحوه ی انتخاب و تصميم گيری درباره ی خريد کاالها، نقد 
تبليغات، مصرف بهينه، نحوه ی مراجعه و تعامل صحيح با بنگاه های اقتصادی و ارائه دهندگان کاالها و 

خدمات، ضرورت می يابد. 
٭ ارزش ها و نگرش ها نيز ُبعد سوم آموزش و باالخره زيربنای هر نوع تفکر و عمل اجتماعی 

محسوب می شوند. 
اين بعد، ناظر به تربيت اجتماعی است. محتوای ارزشی و نگرشی آموزش های اقتصادی ــ مالی 
نگرش های  تا  بهره وری  و  سرمايه  و  سود  بر  مبتنی  کامًال  نگرش های  از  گسترده ای  طيف  است  ممکن 

اخالقی و مذهبی را در بر بگيرد. 
پرهيز  چون  دينی  آموزه های  بر  مبتنی  اقتصادی  اخالقيات  ترويج  اسالمی،  جامعه ی  در  مسلمًا 
از اسراف، احتکار، کم فروشی و تقلب در معامالت، اجتناب از رباخواری، پرداخت خمس و زکات، 
تالش برای کار و کسب شرافتمندانه و ارج نهادن به کار در محور ارزشی آموزش های اقتصادی قرار 

می گيرد.١
خوش بختانه در برنامه ی درسی جديد مطالعات اجتماعی در کشور ما به آموزش های اقتصادی 
نيز توجه شده است. يک بار ديگر شکل های ١    و ٢ فصل دوم همين کتاب را که به معرفی مفاهيم و 

١ــ فالحيان، ناهيد؛ سواد اقتصادی و برنامه های درسی، فصل نامه ی حساب و کتاب، ١٣٨٦،  صص ١٥ ــ١٦.



١٨٦

عناصر کليدی اين برنامه می پردازد، با دقت مالحظه کنيد. همان طور که می بينيد، «منابع و فعاليت های 
اقتصادی» يک حوزه ی هم ارز با ساير حوزه ها را در اين برنامه تشکيل می دهد و برای اين حوزه، سه 
مفهوم کليدی «توليد، توزيع و مصرف»، «کار و کارآفرينی» و «بهره وری» انتخاب شده است و هر يک 

از اين مفاهيم در محتوا، از سوم ابتدايی تا سوم راهنمايی دنبال می شوند. 
سواد مالی زيرمجموعه و بخشی از سواد اقتصادی است و مراد از آن، پی بردن به ارزش مالی 
و قدرت خريد پول و حسابگری به منظور مصرف بهينه ی توان مالی است. اّولين گام در راه آموزش 
سواد مالی شايد آموزش نحوه ی استفاده و برنامه ريزی کردن برای پول توجيبی باشد. اين پول ممکن 
است به صورت مقرری روزانه، هفتگی يا ماهانه در اختيار     دانش آموزان قرار بگيرد. اگر چه کودکان 
دست يابی ارزش هر جنسی را نمی توانند تخمين بزنند ولی می توان به آن ها آموخت که تابع هر خواسته ی 
کوتاه مدت نشوند و درست تصميم گيری کنند. آگاه کردن دانش آموزان به ترفندهای تبليغاتی و هم چنين 
مضرات چشم و هم چشمی و رقابت در مصرف بی رويه ی لوازم التحرير لوکس يا اسباب بازی و ...  و 
لزوم برقراری تعادل ميان درآمد و هزينه را می توان از دوره ی دبستان آغاز کرد. معلم می تواند يک فرد 
يا خانواده ی فرضی را معرفی کرده، درآمد و هزينه هايی را برای آن معين کند و سپس از دانش آموزان 
بخواهد که با تهيه ی جدولی، هزينه ها را به طور صحيح و مطلوب و به بهترين وجه ممکن، در جدول 

توزيع کنند. 
عبارت  درک اهميت پس انداز و عادت به آن نيز در اين مرحله قابل آموزش است. پس انداز 
است از اندوختن و کنار گذاشتن بخشی از درآمد و امکانات اقتصادی به منظور افزودن بر امکانات در 

آينده يا رفع نيازهای آتی. 
خاص،  نيازهای  بروز  يا  آينده  در  اقتصادی  تنگناهای  دانستن  محتمل  و  اقتصادی  آينده نگری 
جنبه ی ديگری از فوايد پس انداز است و بايد به دانش آموزان ياد داد که به پس انداز خود متکی باشند 

و در حد امکان از قرض گرفتن از اين و آن خودداری کنند. 
آشنايی با عملکرد بانک ها به ويژه در زمينه ی پس انداز و تشويق کودکان و نوجوانان به گشايش 

دفترچه ی پس انداز بانکی با نظارت اوليا از محورهای مهّم آموزش های مالی است. 
دانش آموزان دوره ی ابتدايی به ويژه در سطح باالی اين دوره و هم چنين نوجوانان دوره ی راهنمايی، 
معموًال خريدهای ساده و کوچک را برای خانواده انجام می دهند. مهارت های تصميم گيری و چگونگی انتخاب 
کاال با توجه به بودجه ی معين، توجه به مرغوبيت و قيمت آن، توجه به استانداردهای الزم، خواندن و فهم 
برچسب های روی کاالها در خريدهايی که بچه ها برای خود يا خانواده انجام می دهند، بايد آموزش داده شوند. 



١٨٧

در آموزش های اقتصادی، محدوديت منابع و هم چنين پيامدهای اسراف و زياده خواهی و لزوم 
صرفه جويی و مصرف بهينه از مباحثی اند که بايد در ابعاد و اشکال مختلف آن مورد توجه قرار بگيرند 

و حتی تکرار شوند. 
برای همه ی اين موارد، الزم است فعاليت های عملی طراحی شود؛ برای مثال، دانش آموزان با 
توجه به بودجه ای معين برای خريد يک کاال، بتوانند به نحو مطلوب آن خريد را انجام دهند يا درباره ی 
بهينه سازی الگوهای مصرف خود تجديد نظر کرده و ابتکاراتی را که به نظرشان آمده و انجام داده اند، 

به کالس ارائه کنند. 
در  مالی  ــ  اقتصادی  آموزش های  برای  که  محتوايی  و  سرفصل ها  به  توجه  با  صورت،  هر  در 
برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی و کتاب های درسی مربوط به آن تعيين می شود، شايسته است موارد 

زير را در آموزش لحاظ کنيم. 
از  علمی  بازديد  مانند  ارزيابی  و  مشاهده  قابل  مهارتی  و  عملی  تجارب  و  فعاليت ها  طراحی  ٭ 
بازار  زنجيره ای،  فروشگاه های  مزارع،  (کارخانه ها،  توزيعی  و  خدماتی  مراکز  و  توليدی  کارگاه های 

و ...)، دعوت از صاحبان ِحَرف و مشاغل به کالس درس.
 ٭ ايجاد فضای الزم برای کسب شناخت و دانش کافی و بروز خالقيت در زمينه های اقتصادی 

و مالی کودکان. 
٭  درونی سازی ارزش ها و اخالقيات مطلوب اقتصادی. 

ـ مالی با زندگی واقعی دانش آموزان  در نهايت، همه ی اين موارد بايد به پيوند آموزش های اقتصادیـ 
بينجامد. 



١٨٨

دانستنی های خود را بيازماييد
١ ــ اهميت ها و ضرورت های آموزش تاريخ را بيان کنيد. 

٢ــ اهميت ها و ضرورت های آموزش جغرافيا را شرح دهيد. 
ـ  محورهای عمده و ضرورت آموزش های مدنی و شهروندی را بيان کنيد.  ٣ ـ

٤ ــ رويکردهای جديد در آموزش تاريخ چه تفاوتی با رويکردهای سنتی دارند؟ 
٥  ــ منظور از سواد تاريخی و سواد جغرافيايی چيست؟ 

٦ ــ برای آموزش مفاهيمی چون تغيير و تحول، و تداوم تاريخی، به کودکان از چه 
راهکارهايی می توان استفاده کرد؟ 

٧ ــ نکات عمده در بررسی و تحليل شواهد و مدارک تاريخی توسط کودکان و 
نوجوانان را بيان کنيد. 

٨ ــ چرا جغرافيا يک دانش بين رشته ای محسوب می شود؟ توضيح دهيد. 
٩ ــ موقعيت رياضی چه فرقی با موقعيت نسبی دارد؟ توضيح دهيد و مثال بزنيد. 

١٠ ــ مفاهيم کليدی و اصلی در آموزش جغرافيا را نام ببريد. 
ـ  منظور از کنش متقابل فضايی در جغرافيا چيست؟  ١١ ـ

١٢ــ ناحيه را تعريف کنيد. 
١٣ــ در آموزش تاريخ محلی به چه نکاتی بايد توجه کرد؟ 

١٤ ــ محورها و موارد عمده در آموزش جغرافيای محلی کدام اند؟ 
١٥ ــ منظور از تفکر کرونولوژيکی در آموزش تاريخ چيست؟ 

١٦ ــ قانون را تعريف کنيد و فلسفه ی وجود آن را توضيح دهيد. 
١٧ ــ رابطه ی ميان حق و تکليف و فرق اين دو را از نظر حقوقی بيان کنيد. 

ـ گروه و نقش را تعريف کنيد.  ١٨ ـ
١٩ ــ برخی مهارت ها و نگرش هايی که بايد در آموزش های اقتصادی ــ مالی در 

دانش آموزان پرورش يابند و تقويت شوند، نام ببريد. 
ـ چرا خانه و خانواده از موضوعات مهم در آموزش های مدنی محسوب می شوند؟  ٢٠ـ 

 ،
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٢١ ــ فاصله ی روستای A تا روستای B روی نقشه ای با مقياس 

٢/٥ سانتی متر است. فاصله ی واقعی اين دو روستا در روی زمين چند کيلومتر است؟ 



١٨٩

فعاليت ها
١ ــ روی يک مقوا به دلخواه، دوره ای از تاريخ را انتخاب کنيد (برای مثال از 
ابتدای قاجاريه تا انقالب اسالمی) و آن را برحسب زمانی به دوره های کوتاه تر ١٠ ساله، 
٢٥ ساله و ... تقسيم کنيد و رويدادهای آن دوره را روی تقسيمات خّط زمان بگذاريد. 
در صورت امکان، بهتر است خّط زمانی ای را که ترسيم می کنيد، مصور باشد. عکس ها 

و نقاشی های مربوط به رويدادها يا اشخاص را در جاهای مناسب آن بچسبانيد.
٢ ــ يک موضوع تاريخی متناسب با سرفصل های کتاب يا برنامه ی درسی مطالعات 
اجتماعی انتخاب کنيد. سپس با استفاده از روش های خالق هنری مثل داستان گويی، 

نوشتن نمايش نامه و نظاير آن، موضوع را تدريس کنيد.
قبل از اجرای تدريس، مختصرًا درباره ی طراحی تدريس خودتان و روش هايی 

که به کار برده ايد، استدالل کنيد. 
٣ ــ فهرستی از موزه های آثار تاريخی و مؤسسات و سازمان های اجتماعی شهر 
يا نزديک ترين محل به منطقه ی زندگی تان که دانش آموزان می توانند از آن ها بازديد کنند، 

همراه با نشانی و شماره تلفن آن ها تهيه کنيد و به استاد تحويل دهيد. 
٤ ــ شما می خواهيد نقشه ای از محّل زندگی دانش آموزان تهيه کنيد و برای کار 

با نقشه در کالس، در اختيار آن ها بگذاريد.
ابتدا يک نقشه ی چاپی شهر يا منطقه ی زندگی تان را از مؤسسات تهيه ی نقشه 
فقط  و  بگذاريد  آن  روی  کالک  کاغذ  سپس  کنيد.  استخراج  اطلس ها  از  يا  خريداری 
کنيد  کپی  آن  روی  از  بگيرند،  ياد  بايد  دانش آموزان  که  را  مهمی  پديده های  و  عوارض 

(نقشه را مختصر کنيد). بعد با دستگاه فتوکپی از آن کپی بگيريد.
فراموش  را  نقشه  راهنمای  و  ترسيمی  مقياس  کنيد. (رسم  رنگ آميزی  را  نقشه 

نکنيد.) 
با  و  آسمان  در  خورشيد  ظاهری  حرکت  به  توجه  با  را  جهت يابی  تدريس  ٥ ــ 

استفاده از قطب نما، در حياط برای دانشجويان به طور عملی اجرا کنيد. 
ـ  درباره ی جغرافيای شهر يا روستای محل زندگی تان تحقيق کنيد و گزارشی  ٦ ـ
مختصر شامل موقعيت مکانی، ناهمواری ها، آب و هوا، پوشش گياهی، جمعيت، اشتغال، 
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منابع و جغرافيای تاريخی آن جا تهيه و به کالس ارائه کنيد. 
٧ ــ به چند گروه تقسيم شويد. هر گروه، يکی از مضامين زير را انتخاب کرده، 
يادگيری (مطابق با فصل سوم صفحه های ٦٥ و ٦٦) و آن را در  برای آن، يک واحد 

کالس اجرا کنيد. ساير گروه ها، اجرای تدريس هرگروه را نقد کنند. 
٭ آموزش يکی از مفاهيم و مهارت های اقتصادی 

٭ آموزش قوانين و مقررات 
٭ آموزش يکی از مفاهيم يا موضوعات مربوط به ساختار سياسی و حکومت. 
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