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یکی از یاران امام می گوید:
امام همیشه تأکید زیادی براسراف نکردن داشتند. یک روز من داشتم آب می پاشیدم؛ به 
من گفتند: »این آب خوردن نباشد.« گفتم: »نه آقاجان، این آبی است که از چاه می آید.« 

گفتند: »آب چاهی نباشد که مردم از آن استفاده می کنند.«



علوم تجربی یکی از یازده حوزه ی یادگیری در برنامه ی درسی ملّی است. براساس جهت گیری های این برنامه، 
علوم تجربی »کوشش انسان برای درک واقعیت های خلقت و کشف فعل خداوند« تعریف شده است. در همین 
آبادانی و  با هدف تکریم،  الهی  از خلقت  مثابه ی بخشی  به  از طبیعت  استفاده ی مسئوالنه  و  راستا، شناخت 
آموختن از آن برای ایفای نقش سازنده در ارتقای سطح زندگی فردی، خانوادگی، ملّی و جهانی از ضرورت های 
علوم تجربی تلقی می شود. به همین دلیل، باید همه جانبه نگری، رویکرد تلفیقی، تفّکر، آگاهی، توانایی ایجاد 
ارتباط بین آموزه های علمی و زندگی واقعی و به عبارتی کسب علم  سودمند و هدف دار که بتواند انسان هایی 

مسئولیت پذیر، متفّکر و خّلق پرورش دهد، در سازماندهی محتوا و آموزش مورد توّجه قرار گیرد.
برای حرکت در مسیر تحقق این اهداف و همسوسازی این حوزه با برنامه ی درسی ملّی، توّجه همکاران گرامی 

را به نکات زیر جلب می کنیم.
درس علوم، درسی است که به آسانی می تواند بین چهار عرصه یعنی خود، خلق، خلقت و خالق متعال ارتباطی 

منسجم، منطقی و معنادار به وجود آورد.
کلس علوم باید فضایی شاد و پرجنب و جوش باشد و مشاهده، تجربه، آزمایش، گفت وگو، تفّکر، اظهارنظر و 
همکاری گروهی در آن جریان داشته باشد؛ بر این اساس، نباید آن را به محلّی برای ساکت نشستن و شنیدن 

تبدیل کرد.
کتاب علوم، منبعی است برای معرفی فّعالیت های یادگیری و آنچه در عمل باید انجام شود؛ پس نباید آن را به 

منبعی برای تصویرخوانی تبدیل کرد.
یادگیری  راهنمای  هم  و  است  آموزشی(  )طّراح  یادگیری  فرایند  درباره ی  تصمیم گیرنده  هم  علوم،  معلّم 

دانش آموزان.
پیش از تدریس هر درس، به منابع یادگیری همچون کتاب راهنمای معلّم و دیگر رسانه های آموزشی معلّمان، 

مانند فیلم و نرم افزار، مراجعه کنید. یادگیری از همکاران نیز یک منبع یادگیری مفید به شمار می آید.
هر درس علوم، پیرامون یک زمینه ی یادگیری شکل می گیرد و فرصتی را فراهم می کند که دانش آموزان 
»شایستگی یاد گرفتن« را کسب کنند. این فرصت های یادگیری را به پرسش و پاسخ های حافظه مدار تبدیل نکنید.

به هدف های اصلی هر درس توّجه داشته باشید. کاری کنید که دانش آموزان در موقعیت یادگیری مناسب قرار 
بگیرند و به توانمندی ها و شایستگی هایی که در کتاب راهنمای معلّم ذکر شده است، دست یابند.

در تدریس علوم، همراه کتاب درسی، تا حّد امکان از مواّد آموزشی دیگر مانند فیلم، نرم افزار آموزشی و 
کتاب کار بهره بگیرید. 

اگر نمایش فیلم های علوم در کلس امکان پذیر نیست، در فضای دیگری از مدرسه این امکان را به وجود آورید 
که بّچه ها بتوانند فیلم های تهّیه شده برای هر درس را ببینند و به عنوان یک منبع یادگیری درباره ی آن با هم 

گفت وگو کنند و از آن بیاموزند.
در فّعالیت های علوم، سه نوع کار را بگنجانید: فّعالیت فردی، فّعالیت گروهی و فّعالیت کلسی )دسته جمعی(.
محیط یادگیری علوم را متنوع کنید. گاهی کلس را به محیط بیرون ببرید و گاهی بیرون را به کلس بیاورید!

در ارزشیابی علوم، زمان خاّصی وجود ندارد. هر لحظه ی کلس علوم، زمان مناسبی برای مشاهده ی رفتار و 
عملکرد دانش آموز و سوق دادن او به سمت یادگیری بهتر است. این پیام اصلی رویکرد »ارزشیابی در خدمت 

یادگیری« را در نظر داشته باشید.
مدیران و آموزگاران در اجرای طرح جدید آموزش علوم، می توانند با همدلی، همکاری و پشتیبانی از یکدیگر 

فضایی سازنده و پیش برنده را در مدرسه به وجود آورند و زمینه ساز حّل بسیاری از مشکلت موجود باشند.

سخنی با همکاران



علوم در همه جا: درس علوم تنها در مدرسه و کلس درس آموخته نمی شود بلکه همه ی عرصه های زندگی، محّل 
یادگیری علوم است. پس شما  هم می توانید معلّم علوم فرزند خود باشید و همه جا را به کلس علوم تبدیل کنید.

کمک آری، جانشینی نه: فرزندان خود را در انجام دادن فّعالیت ها یاری کنید اّما جانشین آنها نشوید.
پشتیبانی از مدرسه: همواره مدرسه را در تهّیه ی وسایل موردنیاز برای فّعالیت ها پشتیبانی کنید.

توّجه به پرسش ها: کنجکاوی و پرسشگری را در فرزند خود تقویت کنید و پرسش های او را مورد توّجه 
قرار دهید.

بپرسید: با فرزند خود درباره ی آنچه در کلس علوم اتّفاق می افتد، گفت وگو کنید. بپرسید: چه کاری کردی؟ 
چه پرسیدی؟ چه یاد گرفتی؟

وسایل خانگی: هنگام کار با وسایل خانگی و لوازم منزل، اصول علمی آنها را به کودک آموزش دهید.
تمرین یادگیری: هر رسانه ی عمومی )صدا و سیما، مجّلت، کتاب ها و…( می تواند یک منبع یادگیری باشد. 

شما این امکان را به واقعیت تبدیل کنید.
لّذت یادگیری: بسیاری از فعالیت های علمی و آزمایش ها را در خانه می توان انجام داد. لّذت یادگیری در 

کنار فرزند خود را هرگز از دست ندهید. کتاب خوانی نیز یک فّعالیت علمی به شمار می آید.
توّجه به جای تشویق: به جای تشویق فرزند خود و جایزه دادن به او، به کارش توّجه و دّقت کنید و احساس 

رضایتمندی و تأیید خود را به او نشان دهید.
همکاری با گروه: فرزند خود را به همکاری با دیگر دانش آموزان در مدرسه ترغیب کنید. او باید طعم 

موّفقیت در گروه را بچشد. 
علوم و مشاغل: درباره ی شغل های مختلفی که در جامعه وجود دارد و ارتباط هر شغل با علم و فّناوری، با 

فرزند خود گفت وگو کنید.
نگاه عمیق به یادگیری: کتاب درسی را به منبعی برای پرسش و پاسخ های حفظی تبدیل نکنید.

ایمنی، قبل از هر چیز: نکات ایمنی، بهداشتی و پیشگیری را به طور مستقیم و با جّدیت به فرزند خود 
دهید. آموزش 

خواندن کلید یادگیری: ایجاد توانمندِی »خواندن همراه با درک و فهم متن های اّطلعاتی و ادبی« یک هدف 
آموزشی بسیار مهم است و در یادگیری مادام العمر نقش بسیار مهّمی دارد. این توانایی با خواندن کتاب و 

داشتن فرصت تأّمل، دریافت و تفّکر درباره ی مطالب آن، تقویت می شود.

معلّمان محترم، صاحب نظران و والدین گرامی می توانند نظر خود را به نشانی talif@talif. sch.ir ارسال کنند.
گروه علوم تجربی دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری
http://science-dept. talif. sch.ir
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