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در نظر داریم براي هر شماره نشریه به سراغ دپارتمانهاي 
مختلف مجتمع فرهنگي و آموزشي راه رشد رفته و نظرات 
آنها را در مورد مسائل آموزشي و فرهنگي جویا شویم. براي 
این شماره دپارتمانهاي زیر به سوال مطرح شده توسط 
نشریه، پاسخ گفتند و امید است که بتوانیم در شمارههاي آتي 

از نظرات و ایدههاي سایر دپارتمانها بهرهمند شویم.  

دپارمتان معارف 
پرسش نشریه؛ برنامه دپارمتان شما برای آموزش نگاه انتقادی به دانشآموزان چیست؟ برنامهی شما برای اینکه دانشآموزان نگاهی 

عمیق و پرسشگر به مسائل دینی داشتهباشند، چیست؟ 
چگونه از طریق آموزش معارف، تفکر انتقادی را در بچهها ایجاد کنیم؟ •

و • ایجاد  برای  لذا  است،  شریعت  صاحب  به  اعتماد  بر  متکی  نقلی  معارف  همچنین  و  فراجتربی  و  فلسفی  مفاهیم  از  لبریز  دینی  معارف   
تقویت تفکر انتقادی میبایست در حوزه معارف و دین  به این توجه کنیم که : الزم است در تفکر انتقادی، ابتدا آموزش و درک روشنی 
و  توسعه  دنبال  به  نقاد  تفکر  در  دانشآموز  که  است  معنی  بدین  این  کنیم.  ایجاد  انصاف  و  حقیقتجویی  روحیه  ایجاد  هدف  به  نقد  از 
پیشرفت باشد نه پذیرش صرف و یا عدم پذیرش. زیرا اگر صرفا پذیرش و عدم پذیرش در تفکر نقاد مورد نظر دانشآموز باشد، دانش 
میتوانیم  ما  میکند.  فراهم  انسان  خودمحوری  برای  بستری  بلکه  باشد،  موثر  منیتواند  تنها  نه  دین  مباحث  با  مواجهه  در  آموز 

انسانهایی نقاد و پرسشگر تربیت کنیم به شرطی که توسعه و پشرفت مد نظر باشد.  

بچهها در مسائل دینی پرسشگر باشد یا پذیرندهی صرف؟ •

دانشآموز • حوزه  این  به  رسیدن  برای  است.  دینی  وظایف  و  معارف  و  مبانی  از  عقالنی  شناخت  دینی  تربیت  و  تعلیم  اهداف  از  یکی 
مباحث  در  پرسشگرانه  روش  کند.  پیدا  استنباط  و  استدالل  توانایی  و  تطبیق  ترکیب،  حتلیل،  و  جتزیه  در  را  مهارتهایی  میبایست، 
نظری و اعتقادی کارایی بیشتری دارد. باید در نظر گرفت که در مباحث نظری تعقل نقش اصلی را دارد. عقل آدمی ساختار و سازمانی 
موظفیم  ما  دینی  مسائل  در  بنابراین  یابد.  دست  واقعیات  بر  منطبق  دانشی  به  و  بشناسد  را  خارجی  واقعیات  و  حقایق  میتواند  که  دارد 

دانشآموزان را پرسشگر تربیت کنیم ولی ابتدا روش درست اندیشیدن را به آنها آموزش دهیم.  

خامن محمدی
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دپارمتان ریاضی 

پرسش نشریه: میگویند، ریاضیات عملیاتی ترین درس ممکن است و به 
و  درس  این  میان  میتوان  چگونه  واقعا  اما  میآید،  روزمره  زندگی  کار 
چه  از  ریاضی،  درس  تفهیم  برای  شما  کرد؟  برقرار  پلی  روزمره  زندگی 
در  آیا  که  اینست  سوال  میکنید؟  استفاده  حوزههایی  چه  از  و  مثالهایی 
طرح درسهای دپارمتان شما پیوندی میان زندگی روزمره و درس ریاضی 
آموزش  برای  که  افتاده  اتفاق  حال  به  تا  آیا  مثال  طور  به  است؟  برقرار 
شما  از  دانشآموزی  اگر  مثال  یا  کنید؟  استفاده  داستان  از  تقسیم  مفهوم 
استفاده  او  به  دادن  پاسخ  برای  رویکردی  چه  از  چیست،  عدد  بپرسد 

میکنید؟ 

در  مهارتهایی  کسب  بر  تأکید  ریاضیات  در  ولی  دارد  کار  و  سر  اعداد  با  حساب  علم  میدانند.  یکدیگر  معادل  را  حساب  علم  و  ریاضیات  غالباً  مردم 
بهره  آن  از  حرفههایشان  در  روزمره  زندگی  در  که  عادی  مردم  برای  است  ابزاری  و  است  صِرف  محاسبات  از  بیش  چیزی  و  است  محاسبات  زمینهی 
کاربردهای  بر  تأکید  و  است،  شد  داده  آموزشی  برنامههای  در  جدیدی  برنامههای  اجتماع،  نیاز  و  کودک  نیاز  بر  تأکید  دلیل  به  ریاضیات  در  ببرند. 
اجتماعی ریاضیات شده است. کتاب جدید ریاضی با در نظر گرفنت نیازهای این کودکان به گونهای تألیف شده که بتوانند در زندگی روزمره از مفاهیم 

آن استفاده کنند. 
جهانی از مفاهیم انتزاعی، فرمولهایی که باید به حافظه سپرد. مترینهای خستهکننده و تکالیف منزلی که اغلب نا مفهوم به نظر میرسند ایجاد پیوند 
برای اولیایی که چنین پیشزمینهای از ریاضیات دارند غیر ممکن به نظر میرسد ولی خوشبختانه آموزش ریاضی برای فرزندان ما بهبود چشمگیری 
به  را  ضرب  جدول  که  آن  جای  به  دانشآموز  مثال  برای  میشود.  داده  آموزش   ( (مفهومی  کلنگر  و  علمی  رویکرد  با  ریاضیات  امروزه  است.  داشته 
حافظه بسپارد شیوههای ضرب کردن را با چیزهای که قابل ملس یا حس است میآموزد. مثالً میبیند سه کودک که هر کدام دو مداد در دست دارند، 
در مجموع شش مداد را به همراه دارند. همچنین در شیوههای جدید آموزشی و در حین آموزش از مثالها و داستانهای جالبی از خاصیت شگفتآور 
واحدهای  چون  مباحثی  میکنیم.  صحبت  علم  مردان  و  علم  با  تاریخ  طول  در  بشر  ارتباط  با  رابطه  در  و  میکنیم  استفاده  تدریس  حین  در  ریاضی 
و  تومان  و  ریال  پول،  کردن،  خرج  قیمت  فروش،  و  خرید  به  مربوطه  اصطالحاتی  آنها  میان  در  که  عددی  مهارتهای  ایجاد  و  اندازهگیری  گوناگون 

غیره گنجانده شده است. 
مفاهیم  میکنندو  آشنا  پول  کاربرد  با  را  دانشآموزان  علمی  طور  به  آموزگاران  و  میشود  شروع  ارقام  آموزش  از  پس  پول  آموزش  اول  پایهی  در  مثالً 

اساسی را در ذهنشان با زندگی روزمره تعمیم دهند. 
در پایه دوم تبدیل ریال به تومان آموزش داده میشود و در مورد قیمت اشیاء صحبت میشود. 

در پایه سوم مقایسهی اعداد را به طور عملی در سنجیدن زیاد یا کم بودن پول میآموزند. 
مصرف  و  مبادله  و  کردن  خرید  مهارت  تقویت  باعث  که  میشود  مترین  آن  کردن  خرج  نحوهی  پول،  مطلب  گنجاندن  با  نیز  تفریق  و  جمع  مترینهای  در 

کردن در زندگی روزمره آنها میشود. 
همچنین میتوانیم برای آموزش الگوها از چینش اشیا استفاده منود. تقسیم کیک یا پیتزا فرصت مناسبی برای آموزش مبحث کسر است. 

پس میتوانیم ریاضی را به طور خودمانیترمعرفی و تقویت کنیم. ریاضیات انعکاس دنیای واقعی در ذهن ماست. به هر قسمت زندگی که کنجکاوانه 
بنگریم اثر مستقیم و غیر مستقیم ریاضی را میبینیم. پس هدف آموزش ریاضی فقط در یاد دادن چند قاعده و حل ماشینی مسائل نیست. 

نصیریفر 



دپارمتان ادبیات متوسطه 

کالسیک  دورهی  ادبیات  بر  ما  مدارس  فارسی  ادبیات  کتب  در 
که  هستیم  این  شاهد  ما  دیگر  سوی  از  شدهاست.  تأکید 
زبان  به  فارسی  نگارش  مهارت  و  دانش  فاقد  دانشآموزان 
روزمره و دربارهِی مسائل روزمره هستند. به نظر شما میان این 
نگارش  سطح  میتوان  چگونه  و  خیر  یا  دارد  وجود  رابطهای  دو 

دانشآموزان را در مورد مسائل عملی و کاربردی باال برد؟ 

روالن بارت مي گويد: " تنها نوشنت يك اثر كار خالقانه و آفرينش نيست، بلكه نقد اثر هم مي تواند يك كار خالقانه تلقي شود." 

اوليه  خلق  مرحلهي  در  تواند  مني  اثر  یک  كه  است  چنني  ؛  ثانويه)  خلق   ) ، اوليه)  خلق  گرفت: (  نظر  در  خلق  مرحلهي  دو  توان  مي  ادبي  اثر  يك  براي 
مباند و بر اين اساس خلق ثانويهي آن در مرحلهي خوانش روي مي دهد و اين مرحله در موقعيتي ناهمسان خوانندههاي عادي تا منتقدي خالق را 

در برميگيرد. 

از  و  ميشود  بسنده  عادي  خوانندهي  توليد  به  ثانويه  خلق  ي  مرحله  در  كه  ميرود  پيش  چنني  مدارس)  در   ) فارسي  ادبيات  بر  غالب  آموزشي  سيستم 
همني نقطه ضعف قوهي حتليل و استدالل آغاز ميشود. چنانکه واضح است و تا حدودي از دههي شصت اين رويه را در پیش گرفتهایم ، كتابهاي 
درسي ادبيات در مقاطع مختلف مانند ساير علوم با تأكيد بر كميت ، چهرهي حتليل و درك اثر را زير نقاب خود پوشانده است؛ گرچه مباحث نقد و حتليل 
و نظريهي ادبي در ايران به صورت مدون و مستقل سابقهاي طوالني ندارد و تنها اشارهها، گزينگويهها و هجوها و نظاير آن در ميان آثار شاعران به 
چشم ميآيند، اما اين مهم از ابزارها و مهارت هاي بسيار متعالي ادبيات است كه ناديده انگاشتنش سبب عقب نگهداشتگي انديشه و تفكر ميشود. 

با اين حساب دپارمتان ادبيات در مجتمع، خاصه در مقاطع متوسطه یک و دو، با درك اين مسئله كه نقد و حتليل و درك آثار دربرگيرندهي مسائل عام و 
و  است  کرده  تدوین  را  تازهای  درسها  مييابد طرح  پيوند  انساني  امور  ديگر  با  چگونه  و  دارد  هدفي  چه  چيست؟  ادبيات  كه:  اين  نظير  است،  وسيعي 
مختلف  قلمروهاي  پيوستگي  با  و  آمد؛  وجود  به  تغييراتي  مجموعه  ساختاري  نظام  در  همچنني  است.  داده  قرار  کار  دستور  در  را  نويني  شيوههاي 
انديشه و دانش انساني نگرش جديدي در جذب معلمها و نیز تغيير در شيوه ها پديد آمد و سعي شد به ناگزیر، با حفظ منابع اصلي آموزشي رويكردها و 
نگاه هاي حتليلگر و متفكرانهاي به آن افزوده شود. به طوري كه نگرش مخاطب ( دانشآموزان) به عنوان خواهنده و در خواستكننده تغيير يابد و 

خواستار شيوهي حتليل گرانه و انتقادی شود. 

و  حتليل  روحيهي  ميشود  سعي  چنني  هم  و  شد  ايجاد  مخاطب  حق  و  ارزش  عنوان  به  كالسها  در  درسي  كتابهاي  متون  نقد  و  گو  و  گفت  فضاي 
درك منت همراه با خوانش صحيح و نگاه كاربردي در كالسهاي ادبيات و نیز رويهي آموزشي آن تقويت شود. 

با متام اينها نبايد فراموش كرد كه «تخيل فرهيخته» در هر دو حوزهي ادراك و احساس ، آفرينش را احنام ميدهد و به قول شبلي نعماني: «قوه ي 
تخيل در فلسفه و شاعري هردو به يك نواخت ضروري است... در ارسطو همان تخيل قوي و شديد است كه در هومر » و البته بايد در نظر داشت كه 
ميتوان مسائل ادبي را به طور منطقي مورد بحث قراردارد و اين كه قضاوتهاي ادبي امر ذوقي صرف نيست و اين مهم مسئلهاي است كه همواره 

میبایست در تدريس و آموزش ادبيات مورد توجه قرار گيرد. 
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علوم دبستان 

علومانسانی  گروه  همکاری  با  علتی  چه  به  علوم  گروه  پرسش؛ 
به تغییر طرحدرسها اقدام کرد؟ از این تغییر رویکرد چه نتیجه 

و بازخوردی دریافت کردهاید؟ 

دنیای  دقیق  مشاهدهي  برای  انگیزه  ایجاد  کاوشگرانه،  فضايی  در  عملی  و  علمی  مهارتهای  آموزش  هدف  با  رشد،  راه  دبستانهای  علوم  دپارمتان 
برنامهریزیهای  اهداف،  این  به  دستیابی  برای  و  دارد  فعالیت  آن  پردازش  و  روز  دانش  با  شدن  همگام  و  یادگیری  روشهای  آموزش  و  پیرامون 
گوناگونی احنام و آنها را به اجرا در میآورد. از آنجایی که هدف کلی آموزش علوم ایجاد و افزایش مهارت و توانایی کسب سواد علمی و استفاده از 
اخیر  سالهای  در  پرورش  و  آموزش  نظام  ساختار  تغییرات  به  توجه  با  همچنني  و  است  بهکاربسنت)  و  استدالل  دانش،  حیطهی  سه  فنآوری(در 
دارد.دپارمتان  تغییر  و  بازبینی  به  نياز  تدریس  روشهاي  است  بدیهی  آموزش،  کیفیت  رشد  منظور  به  جامعه)  کاربردی  و  واقعی  نیازهای  با  (متناسب 
علوم جتربی، همیشه در تالش بوده که در آموزش علوم جتربی از منابع نوین آموزشي در این زمینه بهره گیرد و دادههای علمی را براساس یافتههای 
کردن  جذاب  و  اطالعات  انباشت  به  فقط  را  نوآوریهایمان  کوشیدهایم  همواره  ما  این،  بر  افزون  کند.  عرضه  دانشآموزان  به  حوزه  این  در  جدید 
از  پس  داشتهایم.  تأکید  آموزشی  نوین  شیوههای  بر  تسلط  و  فراگیری  بر  همیشه  بنابراین  نکنیم.  محدود  تصاوير،  کردن  اضافه  با  کار  کتابهای 
نتیجه  این  به  علوم،  دپارمتان  در  آموزشی،  متد  این  معرفی  و  مهارتها  و  فلسفه  گروه  توسط  انتقادی  تفکر  و  مشارکتي  یادگيري  کارگاههای  برگزاری 
که  است  این  بر  مبني  آموزشی  شیوه  این  ادعای  اینکه  به  توجه  با  کرد.  اجرا  درسی  محتواهای  در  را  انتقادی  تفکر  اصول  میتوان  که  رسیدیم 
دانشآموزان را باید به تفکر درباره دادههای علمی و تفسیر و جتزیه و حتلیل آنها واداشت، تالش کردیم ارائه اطالعات را براساس اصول این شیوه 
مهارتهاي  و  دانش  سطح  افزايش  بر  عالوه  کتابکار  فعالیتهای  ميکنيم.  شروع  مفهومی  مقدمهي  یک  با  را  درس  مثال  براي  دهیم.  سامان 
از  است  ممکن  که  کردهایم  طرح  را  زمینه  همان  در  علمی  بنیادین  پرسشهای  درسها  بعضی  در  دارد.  بر  در  هم  را  گفتوگو  و  حتلیل  و  تفسیر  علمی، 

سطح سواد دانشآموزان فراتر باشد و این کار را بر اساس یک روش مشخص و علمی احنام دادهایم. 

کوشش بر این بوده است که در هرجا که امکان پیوند دادن بحثهای علوم با مبنای فرهنگی و تاریخی وجود دارد این کار را احنام دهیم. بنابراین، در 
کتابکار علوم از ارتباط درس علوم با نوشتار و خواندن داستان و ضرب املثل و مثالهای تاریخی و...استفاده کردیم .ما معتقدیم همهي محتواهای 
درسی را باید براساس یک منطق واحد پیش برد تا دانشآموزان تربیت علمی متوازنی داشته باشند. بازبینی کتاب کار علوم، در یک همکاری بسیار 
نزدیک با گروه فلسفه و مهارتها و پس از یک کار زمانبر و وقتگیر ممکن شده است. امیدواریم در سالهای آینده بتوانیم با وارد کردن مبناهای کار 

مشارکتی و تدوین نحوهي تسهیلگری، کتاب کار را غنیتر و کارآمدتر کنیم. 
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ش

دپارمتان ورزش 

پرسش؛ برنامه شما برای آموزش کارگروهی و رقابت سالم، به دانش آموزان در حین یاددهی ورزش، چیست؟ 

به  ورود  میخواهد.  بیپایان  توانی  و  بزرگ  عشقی  بلند،  همتی  نوجوانان  و  کودکان  تربیت  و  آموزش  مسیر  در  نهادن  گام 
روانی و رفتاری آنها امری است که از سوی معلمان  دنیای ناشناخته و پیوسته کودکان با شناخت ویژگیهای جسمانی، 
و  اصول  از  بهرهگیری  با  هستیم  تالش  در  همواره  و  میشود  احنام  تأمل  و  آگاهی  دقت،  با  مجموعه  این  بدنی  تربیت 
روشهای صحیح آموزش تربیت بدنی، روح جوامنردی، اخالق نیکوی ورزشی و خودباوری را به آیندهسازان این کشور 

بیاموزیم.  

درس تربیت بدنی این قابلیت را دارد که در کنار تعلیم حرکت و از طریق حرکت، برای تعلیم موثر واقع شود. تربیت بدنی 
میتواند کمک موثری برای سایر دروس باشد. تربیت بدنی آن جنبه از تعلیم و تربیت است که در آن هم تربیت بدن و هم 
شخصیت  هستند  بازی  مشغول  دانشآموزان  چون  ورزش،  و  بازی  زمان  در  است.  مطرح  بدن  طریق  از  تربیت 
واقعیشان را نشان میدهند. ما تالش میکنیم تا برخی از مشکالت رفتاری دانشآموزان را در حین ورزش شناسایی و 
اصالح کنیم. آن قدر که معلمان ورزش میتوانند در میدان ورزش بچهها را تربیت کنند، در کالس درس واقعا منیتوان 
این کار را احنام داد، زیرا بچهها در کالس درس، کنترل بیشتری بر خود اعمال میکنند و منیتوان به راحتی به شخصیت 
والیبال،  مانند:  گروهی  بازیهای  دانشآموزان،  به  کارگروهی  آموزش  برای  بدنی  تربیت  دپارمتان  برد.  پی  آنها  درون  و 
آموزش  بر  عالوه  دانشآموزان  گرفتهاست.  نظر  در  را  دبستانی  بازیهای  ابتدایی  دوره  در  و  هندبال  بسکتبال، 
اجرا  را  مختلف  تاکتیکهای  گروهی،  کار  اجرای  با  چطور  که  میگیرند  یاد  رشتهها  این  از  یک  هر  به  مربوط  تکنیکهای 
کنند. ما با تشکیل گروههای ورزشی و انتخاب سرگروه برای آنها سعی در شرکت دادن همهجانبه دانشآموزان را در این 

فعالیت ها داریم.  

برای  حتی  یا  و  معلمان  دانشآموزان،  میان  ورزشی  مسابقات  مختلف،  مناسبتهای  به  سالم،  رقابت  آموزش  برای 
ترغیب دانشآموزان، مسابقاتی را میان دانشآموزان و معلمان ترتیب میدهیم.  

رشد،  راه  مدارس  مجموعه  در  ورزشی  مختلف  رشته  در 12  را  مدرسهای  درون  ورزشی  املپیاد  داریم،  نظر  در  راستا  این  در 
برگزار کنیم تا هر دانشآموز با توجه به استعداد و عالئق خود در این مسابقات شرکت کند. در این املپیاد برای آموزش کار 
چشمگیری  مشارکت  آنها  و  میشود  گذاشته  آموزان  دانش  عهده  به  مسابقات  برگزاری  به  مربوط  مختلف  امور  گروهی، 

در اجرا و برگزاری این املپیاد خواهند داشت.  

و  کردند  شرکت  مختلف  رشتههای  در  منطقه  ورزشی  مسابقات  در  مجموعه  این  دانشآموزان  کنم،  اعالم  دارم  افتخار 
عالوه بر کسب مقامهای قهرمانی متعدد به عنوان بازیکنان اخالق نیز انتخاب شدهاند.  

اهداف ما از آموزش بازیهای گروهی و برگزاری رقابت میان دانشآموزان به شرح ذیل است: 

اعتماد به نفس، کسب مهارت و موفقیت را به دانش آموزان آموزش دهیم.  ✤

خود کنترلی در برابر محرکهای آنی را به آنها بیاموزیم.  ✤

به مدد مشارکت در این فعالیتها، یافنت دوستان جدید را برای دانشآموزان تسهیل کنیم.  ✤

دانشآموزان باید احترام به قوانین و مقررات و رعایت حقوق دیگران را بیاموزند و منصفانه عمل کنند.  ✤

گذشت، فداکاری و کنار آمدن با پیروزی و شکست را جتربه کنند.  ✤

همدلی، همیاری و همکاری را در میان دانشآموزان ترویج دهیم. ✤
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دپارمتان زبان 

پرسش، فضای آموزشی کالس های زبان چگونه است و دوگانهی نظم و آزادی دانش آموزان در کالس درس را با چه ابزارهایی فراهم می 
کنید؟ 

معلمان  به  را  زیر  موارد  و  میگوید  کالسها  مدیریت  در  خود  جتربیات  از  رشد،  راه  آموزشی  و  فرهنگی  مجتمع  انگلیسی  زبان  دپارمتان 
پیشنهاد میدهد: 

و  قوانین  گاهی  که  دهید، ایناست  می  احنام  کالس  در  مربی  یک  عنوان  به  شما  که  اقداماتی  بدترین  از  باشید.یکی  قدم  ثابت  و  استوار 
خواستههای خود را روز به روز تغییر دهید. اگر یک بار به رفتار نامناسب دانشآموزی عکسالعمل نشان دهید و روز بعد نسبت به همان 
با  حق  مورد  این  میدهید.در  دست  از  آنها  والدین  حتی  و  دانشآموزان  نزد  را  خود  جایگاه  سرعت  به  باشید  بیتفاوت  آن  مشابه  یا  و  عمل 
رفنت  بین  از  با   . است  ممنوع  دمدمیبودن   ببینند،  شکل  یک  به  روز  هر  را  خود  مربی  میخواهند  اساسا  آنها  شماست زیرا  دانشآموزان 
احترام دانشآموزان نسبت به معلم ، دیگر به شما توجه منیکنند و انگیزهی شما در کالس درس از بین می رود. بهتر است تاریخچهای از 

بینظمیهای ایجاد شده در کالس را با جزئیات مهم ثبت کنید، چراکه ممکن است کسی در این مورد از شما گزارشی بخواهد. 

و  آموز  دانش  حق  خنده  میشود.  گرفته  اشتباه  کالس  در  سیرک  یا  شهربازی  ایجاد  با  پرنشاط  و  طراوت  با  درس  کالس  یک  داشنت  گاهی 
مربی است مربی میتواند گاهی باعث خنده در کالس شود اما نباید کالس کامال به یک صحنه کمدی تبدیل شود. گاهی بی نظمیهای 
موجود در کالس بسیار جدی میشود، مانند درگیریهای شدید لفظی و یا برخوردهای فیزیکی در این صورت باید توجه داشته باشید که 
رفتار شما میتواند نقش مهمی در کنترل این بینظمی داشته باشد. بایستی خودتان از عهده کنترل این وضعیت برآیید در غیر اینصورت 

می توانید از مسئولین در حل مشکل کمک بگیرید . 

طرف  به  معموال   ) طرف  یک  به  سر  برگرداندن  و  کردن  صحبت  کلمه  به  کلمه   ، کوتاه  مکث  و  صدا  کردن  زیاد  یا  و  بلند  یا  و  صدا  تن  تغییر 
تختهکالس) و ساکت ماندن بدون اشاره به شخص معینی میتواند باعث سکوت و توجه دانشآموزان شود. 

 
دانشآموزان  مقابل  در  کالس  امتداد  در  میتوانید  بزنید.  قدم  کالستان  حتمادر 
حرکت کنید اما بهتر است بین صندلیهای  دانشآموزان حرکت کنید البته نباید باعث 
شاگردان  بوده  مسلطتر  كالس  بر  مربی  صورت  این  در  شد.  آنها  حواس  شدن  پرت 

بيشتر به او توجه میکنند در نتيجه يادگيري بهتر صورت ميگيرد . 

با  مربی  زمانیکه  است،  کالس  کنترل  عوامل  جمله  از  بدن  اعضای  منطقی  حرکات 
استفاده از اعضای بدن خود جتسم مطالب را برای  دانشآموزان تسهیل میکند مترکز 

در کالس بیشتر میشود 

کند  جلب  درس  به  را  آموزان  دانش  توجه  میتواند  کلیدی  کلمات  از  برخی  از  استفاده 
گاهي  است،  مهم  خیلی  سوال  این  مهم،  بسیار  ،نکته  کنید  دقت   ، کنید  توجه  مثال 
سروصدا  يا  و  ندارد  توجه  درس  به  كه  دانشآموزي  به  معلم  معنيدار  نگاههاي 
براي  كه  دانشآموزاني  به  تند  نگاه   . ميشود  او  نابهجاي  رفتار  كاهش  ميكند،باعث 
درسهاي  به  شود  وادار  دانشآموز  ميشود  ؛باعث  كردهاند  ايجاد  مزاحمت  كالس 

معلم گوش دهد . 

و  مطالب  به  شاگردان  ،توجه  كالس  تابلوي  يا  ميز  به  زدن  ضربه  با  معلم  گاهي 
مفاهيمي كه ارائه ميشود جلب ميكند. 

۳۷



 دپارمتان شیمی 

از  استفاده  با  را  تدریس  شما  دپارمتان  پرسش، 
امروز،  میدهد.  احنام  روزآمد  و  جدید  تکنولوژیهای 
سمت  به  دنیا  در  آموزش  هستند  معتقد  عدهای 
حال  این  با  میرود.  پیش   IT از بیشتر  هرچه  استفاده 
بحران محیط زیستی نیز در جهان امروز بسیار جدی 
درک  با  شهروندانی  به  ما  دلیل  همین  به  و  است 

هرچه بیشتر از محیط زیست نیاز داریم.  
جتربهی  به  توجه  با  که  است  این  شما  از  ما  پرسش 
در  اینترنتی  و  کامپیوتری  امکانات  از  استفاده  با  شما، 
از  کودکان  فهم  میتوان  چگونه  آموزش،  فرآیند 

طبیعت و محیط زیست را ملموس و عینی کرد؟  

واقعی)و  (مجازی-  دوجهانی  فضای  در  زندگی  به  واقعی  جهان  از  انتقال  عصر  شدهاست،  جدیدی  عصر  وارد  جهان 
حتول  دچار  اطالعات  فناوری  ورود  با  حاضر  عصر  در  که  حوزههایی  از  یکی  مجازی.  جهان  نام  به  نو  جهانی  ظهور 
علمی- عرصههای  در  را  فراوانی  امکانات  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  است.  آموزش  حوزهی  شدهاست، 
اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده است و فناوریهای نو در سطحی گسترده برای پشبرد اهداف آموزشی به کار گرفته 
میشود. تلفیق آموزش مجازی و آموزش محیطزیست به منظور افزایش کارآیی و تأثیرگذاری آن در برنامهی درسی 
دارند.  قرار  هم  کنار  در  دو  این  نیست،  واقعی  دنیای  نفی  معنی  به  مجازی  دنیای  به  ورود  است.  ناپذیر  انکار  ضرورتی 
مثال  برای  است.  مجازی  عصر  در  آموزش  برای  معلم  دست  در  ابزاری  دیگر  تکنولوژیهای  کنار  در  آموزش  در   ICT
تغییر  امکان  که  جایی  تا  گذاشت  خواهند  یادگیرنده  بر  زیادی  تأثیر  زیست،  محیط  نابودی  از  تصویر  یا  و  فیلم  یک  دیدن 
نگرش آنها وجود دارد. تصاویر هولوگرافیک و سه بعدی امروز وارد دنیای مجازی شدهاست. امروز امکان این هست 
که دانشآموز در کالس درس حضور در میان جنگلهای آمازون و یا در اقیانوس آرام را حس کند و این ارتباط گرچه از 
به  آموزش  در   ICI از  استفاده  بنابراین،  کرد.  خواهد  درگیر  را  دانشآموز  دیگر  حواس  ولی  نیست،  المسه  حس  طریق 
با  گیری  ارتباط  از  جدیدی  نوع  برای  جدید  گزینه  یک  و  نیست  طبیعت  و  محیطزیست  از  یادگیرنده  جداکردن  معنای 

طبیعت است و بهتبع وجود نرمافزارهای سه بعدی میتوان به طور ملموس محیط زیست را درک کرد.  

به  زیستمحیطی  زمینههای  در  دنیا  امروز  بحران  وحل  است  نیاز  نگرش  و  دانش  به  زیست،  محیط  از  حفاظت  برای 
با  میتواند  تغییر  این  است.  نگرش  تغییر  این  نیازمند  امروز،  جهان  و  دارد  بستگی  طبیعت  به  نسبت  ما  نگرش 
روشهای گوناگون و با استفاده از ابزارهای گوناگون احنام شود و تکنولوژی میتواند در این تغییر نگرش یاری دهنده 
بهبود  به  میتواند  آموزش  در  آن  از  استفاده  و  کرده  متأثر  را  انسان  زندگی  مختلف  ابعاد  اخیر،  سالهای  طی   ICI .باشد
یافتههای  به  توجه  با  است.  متفاوت  کشورها  توسعهیافتگی  میزان  به  بسته  امر  این  و  کند  کمک  زیست  محیط  کیفیت 
با  زیست  محیط  آموزش  توسعه  جهت  در  که  است  ضروری  مجازی،  آموزش  مثبت  تاثیر  بر  مبنی  پژوهشی  مثبت 

استفاده از فناوریهای نو و از طریق آموزش مجازی تالش کنیم.  
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