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سخنی با دبیران ارجمند

در دنیای امروز، دسترسی به دانش و اطالعات، بسیار متنوع و آسان شده است. از این رو، بی اطالعی از 
و  به اطالعات  نداشتن در دستیابی  آنها، مهارت  پردازش  و  به کارگیری  در  ناتوانی  فناوری روز،  و  دانش 
تحلیل آن، نداشتن مهارت در برخورد با یک مسئلٔه جدید و عدم تصمیم گیری مبتنی بر پردازش اطالعات، 
برای شهروند دنیای امروز غیر قابل قبول است. به همین سبب نقش معلمان نسبت به سابق تغییر اساسی کرده 
است. نقش معلمان دیگر انتقال صرف دانش نیست، بلکه ایجاد نگرش مثبت و یاد دادن چگونگی برخورد 
با مسئله است؛ یعنی دانش آموزان باید یاد بگیرند که سؤال های اساسی در یک مسئله یا یک موضوع را 

استخراج و اطالعات مورد نیاز خود را جمع آوری، پردازش و نتیجه گیری کنند.
در این راستا، ابتدا معلم با طرح پرسش، نشان دادن یک تصویر یا فیلم، طرح یک فعالیت، آزمایش یا... در 
دانش آموزان انگیزه به وجود می آورد و آنها را با موضوع در گیر و سپس هدایت می کند تا در تولید مفاهیم 
علمی مشارکت کنند. آموزش باید به گونه ای باشد که دانش آموزان نحؤه برخورد منطقی و علمی با مسائل 
را بیاموزند. لذا شایسته است، ما هم در به کارگیری شیوه های نوین آموزشی، آشنا شدن با دانش های جدید، 

کسب مهارت های مورد نیاز، استفاده از شبکه های اطالعاتی، افزایش خالقیت خود و... بکوشیم.
و  آموزشی  کارشناسان  بین  مفصل  بسیار  بحث های  و  بررسی  تحقیق،  مطالعه،  از  پس  کتاب  این  ساختار 
همچنین مطالعه و بررسی کتاب های راهنمای معلم چند کشور مختلف تنظیم شده است و با ارائه الگوهایی، 

مشارکت هرچه بیشتر دانش آموزان را در فرایند یاددهی ــ یادگیری و کسب تجربه فراهم می کند.
 در ادامه، به شرح مختصر عنوان های مطرح شده در این کتاب می پردازیم.

الف( هدف ها: در مواردی که هدف یک بخش، فصل، آزمایش و یا... خیلی مشخص نیست، هدف های 
دانشی، مهارتی و نگرشی آن آورده شده است.

ب( دانسته های قبلی: در این قسمت دانسته های قبلی دانش آموزان که در پایه های تحصیلی پایین تر مطرح 
شده اند و مرتبط با بخش هستند، آورده شده اند.

پ( محدودٔه بحث: به منظور تأکید روی مفاهیمی که در کتاب درسی به آنها پرداخته شده، حوزه و محدودٔه 
یادگیری در موارد ضروری تعیین شده است.

شروع  فصل  آن  موضوع  با  مرتبط  کاربردهای  از  تصویری  نمایش  با  فصل  هر  فصل:  اّول  تصویر  ت( 
می شود. هدف آن درگیر کردن دانش آموزان با موضوع فصل و ایجاد انگیزه در آنهاست. برای رسیدن 
به این هدف ها، تشویق دانش آموزان برای بیشتر دانستن، و پرورش مهارت مشاهده در آنها، پرسش هایی 



پرسش های  تلفیق  با  دهند.  پاسخ  آنها  به  گروهی  فعالیت  قالب  در  باید  دانش آموزان  که  شده اند  پیشنهاد 
دانش آموزان با این گونه پرسش ها می توان دانش آموزان را به بحث و گفت وگو واداشت. شما می توانید از 
تصویرهای مناسب دیگری نیز استفاده کنید؛ به این طریق از دانسته های قبلی دانش آموزان آگاه می شوید و 

یادگیری موضوع مورد نظر آماده می کنید. آنها را برای 
ث( راهنمای تدریس: در این قسمت روش هایی برای شروع درس به معلم پیشنهاد شده اند. این روش ها 
بتواند  که  را  دیگری  هر روش  اقتضای کالس،  و  به شرایط  توجه  با  می تواند  معلم  و  انعطاف پذیرند  کامالً 
به  به کار گیرد. همچنین،  به موضوع درس عالقه مند سازد،  را  آنها  و  کند  ترغیب  بیشتر  را  دانش آموزان 

ارائه شده اند. نیز  توصیه هایی  مطالب درسی،  منظور شفاف شدن 
ج( فعالیت های پیشنهادی: به منظور درک عمیق تر مفاهیم درسی و درگیرکردن دانش آموزان به منظور تولید 
مفهوم، در هر واحد یادگیری تعدادی فعالیت پیش بینی شده است که برخی از آنها به صورت فعالیت های 
معلم  نیست و  فعالیت ها ضروری  این  انجام همٔه  تأکید می شود که  تدارک دیده شده اند.  از کالس  خارج 
مجرب، با توجه به وضعیت کالس می تواند هر فعالیت دیگری را که مؤثر واقع شود، به دانش آموزان پیشنهاد 

کند.
چ( آزمایش های پیشنهادی: در اغلب موارد، قسمت عمده ای از یادگیری توسط انجام آزمایش و کارهای 
عملی صورت می گیرد. برای افزایش عمق یادگیری و لذت بیشتر از آموختن و یادگیری تجربی، به آزمایش های 
متنوع و متعددی نیاز است. از این رو در مواردی، آزمایش های کتاب تعمیم یافته یا آزمایش های ساده و 

جدیدی پیشنهاد شده اند که دانش آموزان می توانند آنها را در گروه های خود انجام دهند.
ح( دانستنی های ضروری: برای آشنایی همکاران با برخی از موضوع های مرتبط با هر فصل، مطالبی در 
قالب »دانستنی های ضروری« تدارک دیده شده اند. ضرورتی در انتقال این مفاهیم به دانش آموزان نیست 
و تنها می توان تحقیق در مورد برخی از آنها را به عنوان فعالیت خارج از کالس به گروه های دانش آموزی 
واگذار کرد. در این کتاب در اغلب موارد نام دانستنی و اینکه در مورد چه موضوعی بحث می شود، در 

کادرهایی آورده شده است.
به  مربوط  که  مواردی  و  بوده  دانش آموزان  اطالعات  دامنه  افزایش  به منظور  اطالعات:  جمع آوری  خ( 
محتوای آموزشی است، ضرورت انجام  و انتقال آن از طرف دبیران وجود دارد، اما در مواردی که بحث 

دانشی است، انجام آن بر عهده دانش آموزان است. بومی بودن محتوا و صرفاً 




