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سخنی با همکاران ارجمند
علوم تجربی ىکی از ىازده حوزٔه ىادگىری در برنامٔه درسی ملی است. براساس جهت گىری های 
اىن برنامه، علوم تجربی کوشش انسان برای درک واقعىت های خلقت و کشف فعل خداوند تعرىف شده 
است. به همىن جهت شناخت و استفادٔه مسئوالنه از طبىعت به مثابٔه بخشی از خلقت الهی با هدف 
تکرىم، آبادانی و آموختن از آن برای اىفای نقش سازنده در ارتقای سطح زندگی فردی، خانوادگی، 
ملّی و جهانی از ضرورت های علوم تجربی است. به همىن دلىل باىد همه جانبه نگری، روىکرد تلفىقی، 
تفکر، آگاهی، تواناىی، اىجاد ارتباط بىن آموزه های علمی و زندگی واقعی و به عبارتی کسب علم مفىد، 
سودمند و هدف دار که  بتواند انسان هاىی مسئولىت پذىر، متفکر و خالق پرورش دهد، در سازماندهی 
محتوا و آموزش مورد توجه قرار گىرد، برای حرکت در جهت تحقق اىن اهداف و همسو سازی اىن 

حوزه با برنامٔه درسی ملی، توّجه همکاران گرامی را به موارد زىر جلب می کنىم:
تجربه،   مشاهده،  آن  در  که  کنىد  تبدىل  و جوش  پرجنب  و  به فضاىی شاد  را  علوم   کالس 

دارد. جرىان  گروهی  همکاری  و  اظهارنظر  تفّکر،  آزماىش،گفت وگو، 
 درس علوم به آسانی می تواند بىن چهار عرصٔه خود، خلق، خلقت و خالق متعال ارتباطی 

منسجم، منطقی و معنادار به وجود آورد.
دىگر  و  معلم  راهنمای  کتاب  ىعنی  ىادگىری   منابع  به  همىشه  فصل،  هر  تدرىس  از  پىش   

کنىد. مراجعه  نرم افزار  و  فىلم  مانند  معلمان  آموزشی  رسانه های 
 هر فصل علوم، دربارٔه ىک زمىنٔه ىادگىری از زندگی واقعی دانش آموزان باىد شکل گىرد 
و فرصتی را برای تلفىق علوم با زندگی روزمره فراهم کند. اىن فرصت را به  پرسش و پاسخ های 

حافظه مدار تبدىل  نکنىد.
 محىط ىادگىری علوم را متنوع کنىد؛ گاهی کالس را به بىرون ببرىد و گاهی بىرون را به کالس 

بىاورىد.
 آموزش را با پدىده های محسوس و ملموس آغاز کنىد.

 به جای کمّىت اطالعات، بر کىفىت ىادگىری متمرکز شوىد و به دانش  آموزان فرصت دهىد 
تا نظرات خود را بىان کنند.

 دانش آموزان را در جمع آوری، طبقه بندی و تحلىل شواهد راهنماىی و تشوىق کنىد.
 از روىکرد گروهی در آموزش و تحقىق استفاده کنىد.

 دانستن را از ىافتن جدا نسازىد )علم و عمل توأم باهم(.
 به جای تمرکز صرف بر اصطالحات، بر علم و فراىند علمی متمرکز شوىد.

 به فرازهای تارىخی علوم بپردازىد و بازتاب دهندٔه ارزش های انسانی باشىد.
اضطراب  نفس،  به  اعتماد  روحىٔه  تقوىت  با  و  کنىد  تقوىت  را  پرسش گری صحىح  روحىٔه   
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دهىد. کاهش  را  دانش آموزان 
 آموزش علوم را در مدرسه محدود نکنىد و آنها را به ساىر محىط های اجتماعی گسترش 

دهىد.
 در ارزشىابی علوم زمان خاصی وجود ندارد. همٔه لحظه های کالس علوم، زمان مناسبی 
برای مشاهدٔه رفتار و عملکرد دانش آموز و سوق دادن او به سمت ىادگىری بهتر است )ارزشىابی در 

ىادگىری(. خدمت 
و  کار  کتاب  از  می توانىد  ىادگىری،  فراىند  در  دانش آموزان  موفقىت  مىزان  ارزىابی  برای   

کنىد. استفاده  مدرسه  انتشارات  چاپ  هشتم،  علوم  ارزشىابی 
و  وپژوهش «آمده  و» تحقىق  اطالعات «  آوری  ،» جمع  می دانىد«  »آىا  عنوان  با  که  مطالبی   
پرسش  مورد  ارزشىابی پاىانی  در  نباىد  و  دارند  بخشی  آگاهی  جنبٔه  باکادرآبی مشخص شده اند، صرفاً 

گىرند. قرار 


