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سخني با خوانندگان

قش اهميت دارد  ، اما  در روند شكل يكي از عواملي كه در شكل گيري  يك دانش آموز خالق نقش  دارد ، معلم است ، اگرچه اين ن

 نمي توان  همه مسووليت ها را بر دوش معلم قرار داد ،زيرا اگر اين اتفاق بيفتد ، يك انرژي فوق  تنها گيري يك دانش آموز خالق

اني برخواهد العاده  از طرف دانش آموزان رها خواهد شد  كه مديريت  آن توسط معلم كاري سخت خواهد بود  و تنها از عهده كس

آمد  كه در زندگي مشغله اي نداشته  باشند  و تنها دغدغه آنان عشق به كار و وقف كردن وجود خويش براي دانش آموزان باشد  و 

چنين چيزي را نمي توان در همگان جستجو كرد  و تنها شايد عده معدودي قادر باشند  كه عهده دار چنين مسووليت بزرگي  شوند  كه 

 را بر آنان تحميل خواهد كرد ، چون يك  معلم خالق  عالوه برآنكه هر لحظه بايد در مسير آموزش  خستگييك رور زمان آن هم به م

 آرام و اوقاتي از وقت خود را به تدبير در فضاييتشنه اي ، هر لحظه از آب علم و دانش  بياشامدفرد بكوشد  ، خود نيز  بايد همچون 

.كنيمخاطر  ما بايد خالقيت  را در تمام ساختار آموزش  و پرورش  پايه ريزي ، به همين  سپري  كند بخش 

پيك شماره دو  انديشگاه علمي  مجازي معلم خالق حامل  يك گنجينه ارزشمند از تجربيات  با ارزش است كه توسط بخشي از 

م و خالقيت  ايجاد  شده است  و مي  توان كاربران صاحب انديشه   سايت فكرنو در پاسخ گويي به يكي از سواالت  نظرسنجي معل

سايت فكرنو نيز اين امانت گرانبها را و در اين رابطه آن را مرواريد هاي  ارزشمند انديشه و تفكر اين عزيزان مسووليت پذير دانست  

به جامعه عالقمندان به موضوع معلم و خالقيت تقديم مي كند

 با fekrenothink@yahoo.com و نظرات خود را از طريق پست الكترونيك  از اعضاء محترم درخواست مي شود پيشنهادات

.   تهيه و ارسال نمايندنظر من براي انديشگاهعنوان

. تهيه و ارسال خواهد شد پيك انديشگاه مجموعه اي از مطالب آموزشي و پيشنهادات اعضاء  است كه به صورت گاهنامه براي اعضاء

 پيشنهادات و مطالب شما مي تواند براي پربار شدن  اين پيك اينترنتي بسيار موثر و ارزشمند واقع شود و استمرار اين پيك اينترنتي 

. اعضاي  محترم و گرانقدر است وابسته به انتقال مقاالت و  تجربيات ارزشمند  شما

حميد ميرزاآقايي

مدير وبگاه فكرنو
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خصوصيات دانش آموزان خالق

.http://daneshnameh.roshdبرگرفته از سايت   ir

 .دانش آموزان خالق اغلب با آب وتاب حرف مي زنند•
 .گذارندگويند و رفتارهايشان را به نمايش ميجزييات را مي•
 .خواهند مطرح شوندمي•
 .گردند تا برنامه ريزي بكننددنبال سوژه مي•
ت و توجه شديد در گوش دادن ، مشاهده كردن يا انجام دادن كاريدق•

استفاده از قياس در صحبت كردن•

ابراز هيجان در اثر يك اكتشاف•

عادت به پرسيدن سوال و آزمودن نتايج•

يادگيري از روي ابتكار شخصي•

 ) .. .ايانه وكتاب، تلويزيون، سوال از استاد، ر(عادت به گلچين و وارسي منابع مختلف •

صداقت و ميل شديد به اطالع يافتن از امور•




 ا������� ������ز� ���� ��ق���
 ��ه��� ا��

www.fekreno.orgيت فكر نو به سرزمين خالقيت  سفر كنيد                             با سا

٥

طرح سواالت عجيب و غير معمول باالتر از سطح علمي و سن دانش آموزان•

نگاه كردن با دقت به اشيا•

اشتياق در صحبت كردن در مورد كشفيات ديگران•

مستقل عمل كردن و حس استقالل طلبي باال•

اي شديد جسمانيشور و نشاط و مشغوليته•

.....)نقاشي كردن بعد از زنگ تفريح ، گوش دادن به موسيقي و(ادامه كار بعد از تمام شدن وقت •

العاده و الگو برداري در نگاههادقت نظر فوق•

 معيناستفاده از نظرات و اشيا براي دستيابي به يك هدف•

 .باطندارتپي بردن به روابط در اموري كه به ظاهر از هم بي•
 .رودشود رنگ سفيد آن كجا ميها مانند اينكه وقتي برف آب ميطرح رابطه•
ميل به اطالع يابي و كشف احتماالت•

عالقه مندي به چيستان و معماها و يافتن پاسخشان•

 .شودها نشان داده ميفكر كردن به چيزي كه در تلويزيون ، رايانه و ساير رسانه•
 يا تجربهاستفاده از اكتشاف•

بررسي و مطالعه الگوهاي اختراعي دانشمندان•

مطالعه خاطرات و سخنان دانشمندان و بزرگان•

معاشرت و صحبت با بزرگان و دبيران و احساس لذت از اين صحبتها•

دست كاري روابط رياضي براي ايجاد رابطه جديد•

نويسي مطالبسازي و خالصهمندي به فشردهعالقه•

****
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معلم خالق چه كسي است؟

86 مهر1له رشدمعلم جبرگرفته از  م

دانش آموز از طرح سئواالتي كه معلم را به زحمت اندازد لذت . سواالت عجيب وغريب دانش آموز را ناديده نمي گيرد- 1

.مي برد

.معلماني كه داراي خالقيت فردي هستند- 2.

.به خالقيت وابتكار دانش آموز پاداش بدهد- 3

كاروتمرين ونرم افزارهاي -كتاب راهنما:اي فعال كردن فرآيندهاي ذهني فقط به بهبود شرايط بيروني آموزش مانندبر- 4

. فراهم مي كنداكتفا نمي كند ،بلكه زمينه هايي براي تجربه هاي شخصي يادگيرنده... آموزشي و

.معلم خالق به روش هاي ياد دهي ويادگيري كليشه اي اكتفا نمي كند- 5

.براي معلمان خالق تنها بسته هاي آموزشي مرجع آموزش نيستند- 6

.براي معلم زمينه ساز خالقيت ،محل آموزش ثابت ومشخص نيست- 7

.معلم خالق ارزشيابي پيشرفت تحصيلي را وسيله اي براي افزايش مهارت هاي يادگيري تلقي مي كند- 8

.شفاهي وعملي وشناخته شده محدود نيست–كتبي -ابزار ارزشيابي براي معلم خالق به انواع ابزار كاغذي- 9
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.معلم زمينه ساز خالقيت فقط آن چه را كه آموزش داده ارزشيابي نمي كند- 10

.معلم خالق فضايي خالق را به وجود مي آورد وبه دانش آموز مي آموزد كه تفكر خالق خود را معتبر بداند- 11

.احساس وحشت از كارها را برطرف مي كند- 12

.ادگيري خود انگيخته راتشويق مي كندي- 13

.دانش آموز رابه محرك هاي محيطي حساس تر مي كند- 14

.كسب دانش در رشته هاي گوناگون را تشويق مي كند- 15

.به طور منظم ،چگونگي آزمودن وعقيده را آموزش مي دهد- 16

*****
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نو فكرهمگام با نظرسنجي پژوهشي معلم و خالقيت  سايت

مرواريد هاي ارزشمند درون ذهن كاربران سايت فكرنو

حميد ميرزاآقايي: پژوهشگر 

  تا  بودنظرسنجي پژوهشي معلم  و خالقيت  در سايت فكر نو تالشي براي ثبت تجربيات گرانبهاي كاربران سايت فكرنو

در  .نمودقمندان به موضوع معلم و خالقيت فراهم با بهره گيري از اين تجربيات گرانقدر زمينه را براي تفكر در بين عال

:نظرسنجي معلم و خالقيت سواالت مختلفي مطرح شد كه در اينجا پاسخ هاي  ارائه شده به سوال  

اگر شما بخواهيد  كالس درس  را براي دانش آموزان لذت بخش كنيد  به گونه اي  كه هر روز آنان 

شتابند ، از چه  شيوه ها،  روش ها و ابتكاراتي براي رسيدن به اين با شوق فراوان به سوي  مدرسه ب

هدف  بهره مي برديد؟

در اينجا سايت فكرنو از همه كساني كه در ارائه اين نظرات گرانبها مشاركت داشته اند نهايت تشكر و قدراني را به 

و شد بسياري  از عالقمندان  خواهد عمل مي آورد ، بي شك اين تجربيات ارزشمند سبب انديشه هاي نو در بين
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اكثريت  به راحتي نمي توان آن را ارزش  گذاري كرد و  مي تواند در توسعه فرهنگي جامعه ايران نقش  داشته اين 

ن آنكه نامي از خود برجاي بگذارند كنجينه هاي ارزشمند درون ذهن خويش  را هديه كرده اند  وواين عزيزان بد

 همه قلب و شكي نخواهد بود كه نتايج اين تجربيات  بر  نظرات بدون ذكر نام ارائه شده اند به همين خاطر اين

. فروردين است 25الزم به ذكر است كه نتايج اين نظرسنجي تا تاريخ .  خواهد شد عالقمندان براي هميشه حك 

يد  به گونه اي  كه هر اگر شما بخواهيد  كالس درس  را براي دانش آموزان لذت بخش كن:سوال 

روز آنان با شوق فراوان به سوي  مدرسه بشتابند ، از چه  شيوه ها،  روش ها و ابتكاراتي براي 

رسيدن به اين هدف  بهره مي برديد؟

و شيوه تدريس به صورتي  معلم را قبول داشته ياشندآنان  صميمي بود و ن دانش آموزايد با  اولين كار بادر1

بستري كه معلم در نظر مي گيرد بسيار مهم مي باشد.اجازه ابراز خودشان را داشته باشندباشد كه 

حضور پدر و تقدير كردن از دانش آموزان در. نفس دادن به دانش آموزانبه خوش رو بودن و اعتماد 2

در كنار درس اصليشان بازي هاي خالقانه اي اجرا كردن.مادرشان

تقسيم ميكنم تا با  و بچه هارو به صورت گروهيدخواندن به صورت رقابتي باشمن سعي ميكنم كه درس 3

دهم رقابت كنن

عنوان يك مدير مدرسه و نيز معلم مدرسه تا االن تمام تالش خود را در جهت شور و اشتياق ه   اينجانب ب4

م كه آن اينست كه هر كدام از  و نتيجه مثتبي را نيز ديده اانجام داده ام دادن روحيه دانش آموزان و معلمان 

معلمان و مخصوصا دانش آموزان مدرسه خودمان هيچ روز تعطيلي را دوست ندارند بخاطر آنكه در مدرسه 

 بعد از ظهر براي پيش 3 صبح تا 8با آنكه شيفت آموزش مدرسه ما از ساعت . نميتوانند حضور داشته باشند

ضي ها كه شايد بگويند براي دانش آموزان خسته كننده باشد ولي دبستان و ابتدايي ميباشد ولي باز به خيال بع

فضاي آموزشي و تنوع آموزشي و رفتاري آنقدر حساب شده و برنامه ريزي منظم شده است . اينطور نيست

كه دانش آموز بعد از تعطيلي مدرسه خيال رفتن به خانه را ندارد و پدر و مادرها به زور فرزندان خود را به 
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دانش آموزان از آموزش لذت ميبرند و صميمانه ما را دوست دارند اگر ما نيز آنان را واقعاً بچه . برندمنزل مي 

.خود بدانيم و اينطور نيز است كه الحمداهللا موفق هستيم

معه به مكتب آورد طفل گريز پاي راجدرس معلم ار بود زمزمه محبتي 5

 كم دارم ولي با دست خط هايي كه به بچه ها مي دهم از نمونه من هنر تدريس ميكنم و البته تجربه اي خيلي6

خط خودم و نيز به ياد داشتن روز تولد آنها لذت كالس را برايشان سعي مي كنم ايجاد نمايم

ترجيحا خودشان نوشته ( اول ساعت متن كوتاه وزيبايي بخوانند-2گاهي ازبچه ها ميخواهم معلم باشند -71

.  ههاي رقيب  تشكيل گرو- 3) باشند

اول اين كه من در دوره ابتدايي مشغول تدريس هستم چون شيوه هاي ارايه شده در مقاطع با توجه به سن و 8

دوم اين كه كارهايي را كه بشود آن را اجرا كرد به شرح ذيل مي . توانايي دانش آموزان متفاوت مي باشد

خواند بلكه طوري به دانش آموز تفهيم شود كه  دانش آموز از ترس معلم و يا والدين درس ن-1: باشد 

 دانش آموز براي -يادگيري و آموزش براي تكامل خودش مي باشد به منزله ي نياز جسماني انسان به غذا 

لط حل كردن مواخذه نشود بلكه راهنمايي شود غ به خاطر خوب حل نشدن و يا -كسب نمره درس نخواند 

 به دانش آموزان - عهده ديگران مي گذارد و از نظر معلم پنهان مي ماند زيرا انجام اين گونه تكاليف را به

 به مشكالت و دغدغه هايي كه دانش آموزان را دچار افت - قدرت سخن وري و بيان را افزايش دهيم 

 به دانش آموزان فعال و - به آنان كارهاي گروهي را ياد دهيم - تحصيلي مي كند اهميت خاصي قائل شويم 

 بين دانش آموز و معلم آن قدر رابطه صميمانه باشد كه در صورت ياد نگرفتن مطلب - ميت دهيم پركار اه

 دانش آموزان - عدالت را بين تمام دانش آموزان رعايت كند-آن را دوباره از معلم بخواهد و خجالت نكشد

 به آنان شود كه ضعيف را در ابتداي سال تحصيلي شناسايي و نقاط ضعف آنان را بررسي و توجه ويژه اي

يكي از اين موارد اختصاص دادن ساعاتي خارج از كالس براي تمرين بيشتر با اين دانش آموزان يا استفاده 

 تكليف منزل بايد جهت دار و معني دار باشد و -از دانش آموزان زرنگ تر در كنار اين افراد با نظارت معلم 

رد و دانش آموز تنبيه نگردد بلكه راهكاري مثمر ثمرتر در صورت عدم انجام تكليف بررسي دقيق تر قرار گي

از امكانات موجود استفاده كند و ضعف تدريس خود را بر . معلم قبال درس را مرور كرده باشد. ارائه شود

معلم بايد مرتب منظم ، كالس بايد مرتب و منظم باشد و با . ديرفهمي يا كج فهمي دانش آموز پوشش ندهد
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نش آموزان اين امر ميسر است معلم هميشه بايد خندان و در عين حال در تدريس جدي همكاري معلم و دا

معلم بايد در طول سال تحصيلي برنامه ريزي داشته باشد و كارهايي را كه در كالس انجام دهد . باشد

يادداشت كند و روزهايي كه چند روز تعطيلي پشت سر هم قرار دارد پيكي را متناسب با توانايي دانش

البته كارهايي را كه اشاره مي كنم صورت گرفته . آموزان طراحي و به نفرات برتر آنان جوايزي ارايه دهد

تا رغبت آنان دوچندان شود روز اول قد دانش . است و از فعاليت دانش آموزان عكس و فيلم گرفته شود

عات ورزش و هنر بچه ها تا آموزان را به دقت اندازه گيري كردم و ترتيب صف آنان را مشخص كردم از سا

جاي ممكن كم نكردم در موقع ورزش لباس مناسب ورزشي و كفش مناسب داشتم و هم آنان را با شيوه 

شنا مي كردم و هم بعضا در بازي هاي آنان شركت مي كردم آصحيح گرم كردن بدن و اصول صحيح ورزش 

 اوليا و بعد به  بهشماره همراه خود را. و سخت به ورزش و رشد جسماني دانش آموزان نيز عالقمند بودم 

دانش . دانش آموزان دادم تا در صورت داشتن مشكلي در انجام تكاليف بتوانند با من ارتباط برقرار كنند

آموزان به نوع دوستي ونحوه محبت درست به يكديگر را آموزش مي بينند كارهاي خوب اخالقي آنان مورد 

ه دانش آموز در كالس ارايه مي دهد با دقت مورد بررسي قرار مي دهد و تقدير قرار مي گيرد كارهايي راك

نقاط قوت و ضعف آن را بررسي مي كنم و درصورت لزوم كمك مي كنم تا كار خواسته شده در آزمايشات 

اجباري براي انجام اين كارها براي دانش آموزان در نظر نمي گيرم . در كتاب را به درستي انجام دهند.. و 

 خود مشتاق هستند كه كارهايشان ارايه دهند و من براين گونه كارها ارزش خاصي قائل هستم و به طور آنان

حتم مورد تشويق و حمايت خود قرار مي دهم به دانش آموزان ياد مي دهم كه پيرامون محيط خود خوب 

ر تهيه و در ا ختيار آنان تمامي نمرات ماهانه دانش آموزان را رتبه بندي و آما. فكر كنند و خوب حرف بزنند

قرار مي دهيم تا به ميزان پيشرفت و درجا زدن خود پي ببرند و نمونه اي از آن را در برد كالس نصب مي 

از مطالب مفيد ديگر معلمان كه مربوط به دروسي كه بايد تدريس شود از سايت جمع آوري و استفاده . كنم

ه با مناسبت هاي خاص همراه مي شود در كالس با پخش تولد بعضي از دانش آموزان ك.... و . مي شود 

درصورت امكان در ازمايشگاه مدرسه بعضي . شيريني و عكس گرفتن از دانش آموزان برگزار مي كنم

ازكارهاي عملي را با همراهي دانش آموزان انجام مي دهم يا با پخش سي دي هاي آموزشي در در آزمايشگاه 

. مهم و بازخواني آن را براي يكديگر آموزش مي بينند روش نت برداري و نوشتن مطالب
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تدريس با داستان و ايفاي نقش-)يعني با زبان خود آنان رفتار ميكردم (دوستانه برخورد كردن 9

در وهله اول با خوش رويي و از راههاي مختلف وارد بحث شدن10

.ن پرسش وپاسخ توسط خودشا.ايفاي نقش .از روشهاي بارش مغزي 11

استفاده از آي تي در امر تدريس12

... و يدعات بروز و اجازه انتقادهاي شدالينده و دادن اطآاميد به 13

دارمروحيات آنان را شاد نگه مي14

در وهله اول براي ايجاد رابطه صميميانه با دانش آموزان تالش خواهم كرد، و با برخوردهاي مهربانانه و البته 15

 سعي خواهم كرد كه به اين باور برسند كه براحتي مي توانند نظرات خود را ابراز كنندلسوزانه  د وبانه مود

. دوم زيبا سازي مدرسه و كالس درس از نظر فيزيكي. اول ايجاد حس صميميت و دوستي بين دانش آموزان16

 اين دانش آموزان به هاي كارآفريني به دانش آموزان توسط كارآفرينان موفق، زيراسوم آموزش مهارت

 يك كسب و يامدرسه مي آيند كه در نهايت بعد از فارغ التحصيلي يا به عنوان نيروي كار جذب شوند و 

خيلي ها بوده اند . كاري را راه اندازي نمايند ولي تا وقتي كه كارآفريني بلد نباشند نمي توانند موفق شوند

فراد با مدرك هاي باال براي همين افراد بدون مدرك كار كه بدون مدرك به موفقيت مالي رسيدند و خيلي ا

مي كنند زيرا آن شخص كه مدرك ندارد چيزي را بلد است كه اين ها بلد نيستد و آن كارآفريني است و اگر 

بتوان كارآفريني را طوري برنامه ريزي كرد كه خود دانش آموزان بتوانند مثالً در منزل چيزهايي را بسازند و 

و از آن طريق مبلغي را هر چند ناچيز دربياورند كارآفريني را به صورت عملي ياد مي گيرند و بفروشند 

براي اين دانش آموزان شايد درآوردن پول خيلي مهم نباشد ولي اين كه . انگيزه بسيار زيادي پيدا مي كنند

و . و حس استقالل طلبي مي دهددرشان پول دربياورند به آنان بسيار اعتماد به نفس پبتوانند در اجتماع مانند 

اين چيزي است كه كشور ما به آن نياز دارد

اخالقيات، ( معلم -ب...) نوع صندلي، نور، رنگ و ( محيط -الف:  شناخت علت لذت بخش نبودن-171

 رفع -2 نوع سيستم آموزش - نوع دروس ه- د) طبقه اجتماعي و فرهنگي( تركيب كالسي -ج...) برخورد و 

ر حد توان و با كمك دانش آموزانمشكالت د

وضع قانون در ابتداي كالس   توسط فراگيران ، استفاده از روش هاي دانش آموزان محور، تخصيص دادن 18
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زماني براي لطيفه و جوك  و خنديدن در كالس

موزان آدانش اي نمي برند اگر  بهرهآن علوم داراي زمينه هاي كاربردي بسياري هستند كه دانش اموزان از 19

 تنها  ولي رياضيات فيزيك شيمي و ساير علوم را لمس كنند بسياري از مشكالت حل خواهد شدرد كارب

موزش پرورش و دانشگاههاي ما جايي ندارد كاربرد علوم استآچيزي كه در 

 بچه ها - 3 .  بچه ها فردا بايد چگونه باشيم-2.  بچه ها مطمئن باشيد كه امروز مثل ديروز نخواهد بود -201

دامروز چه تغييري در كالس و روشها داشته باشي

مطالب مختلف اجتماعي را مطرح مي كنم با توجه به نيازهاي مختلف دانش اموزان در امور مختلف اجتماعي 21

مثال طرح مي كنم محوريت مباحث را بر اساس آخرين يافته هاي علمي و آموزشي هدايت مي نماييم تاكيد 

 آموزان همراهي نمي كنندشديران و يا دان مل قرار مي دهم منتها خيلي ازيه بر فهم و تحلرا از نمر

به طور استثناء اين پاسخ به نظرسنجي كمي خالصه شده است: توضيح 22

ما وقتي از چيزي لذت مي بريم كه طبيعي باشد و با فطرت انسان هماهنگي داشته باشد نه با هوسها و غرايز 

اگر يك جنگل سرسبز . شود كسل كننده و مالل آور استهرچيز كه از طبيعتش دورتر مي.  انسانيزودگذر

 بسازيد انسان يك جنگل خشك ولي طبيعي را به آن ترجيح مي دهد چون روح انسان الستيكي مصنوعي و پ

هاي علمي روانشناسانه واقعي اليه هاي براي همين بايد با روش. ورد  آبا طبيعت هارموني خود را بدست مي

معلمي كه خود افسرده و خسته . دروني افراد را موشكافي كرد و بر اساس آن برنامه ربزي و مديريت كرد

معلمان . نخواهد توانست در دانش آموز شوق بوجود آورد و طفل گريزپا را جمعه به مكتب آوردا است مسلم

د هم و غمشان فقط دانش آموز باشد و بر اساس علوم روز و بايد وقتي وارد محيط آموزشي مي شون

يك معلمي كه خود مشكل روحي و رواني و مادي و معنوي . مهارتهاي علمي به آموزش و پرورش بپردازند

داراي دما حتي مربيان پرورشي داريم كه خو . موفق خواهد شددارد چگونه در زمينه آموزش و پرورش

ضوابط استخدام معلمان .  اينها چگونه مي توانند در پرورش انسان موفق باشند د هستنمشكل روحي و رواني 

 بر اساس ضوابط  بايد هاي معلميگزينش. خصوصا در مقاطع حساس ابتدايي و راهنمايي بايد تغيير كند 

به كاركنان آموزش و پرورش اضافهتنها نبايد گزينش شوند كه مشغول كار شوند  و . ت طراحي شود درس

 پر شود و مدارس ما بچرخد و دانش آموزان ما به مقاطع باالي تحصيلي بروند و شستگان شود و جاي بازن
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گيرد كه چندتا انسان كه بتوانند از هيچ بررسي صورت نمي. مدركي بگيرند يا مشغول كار شوند ويا زندگي 

براي همين است كه پسران و . ي كه اگر بدرستي آموزش ديده باشند در زندگي خود استفاده كننديمهارتها

 از اتمام تحصيالت هيچ مهارتي حتي براي گذراندن زندگي زناشويي هم ندارند و آمار طالقها عد دختران ما ب

براي اينكه فقط شعار مي دهيم و سمينار و همايش داريم و . در حال افزايش  است و آمار اعتياد و جرائم 

 ارزيابي نهايي نداريم كه ، كجا شروع كنيم و به كجا ميخواهيم برسيم هايمان كه ابتدا ازبراي قدم برداشتن

آيا اينهمه كه ما هزينه كرديم ثمرش چه بود و آيا به فرضيه اي كه داشتيم و در بوته آزمايشش گذاشتيم 

براي . مي و فقط تصميمات فردي و بي نتيجه تبدون هيچ تصميم و نتيجه سيس. رسيديم و باالخره چي شد

 اين همه تغييرات در وزارتخانه ها  و تغييرات در ساختارهاي آموزشي كشور صورت مي است كههمين 

...  ديگر  روش ديگري بكار گرفته مي شود  تحصيالت مدارس ترمي و يك روز پذيرد براي مثال يك روز 

و طبيعت  تحولي براساس فطرت مابايد در نظام آموزشي يا آ. چون تصميمات سيستماتيك نيست ، فرديست

ببينيد در طبيعت همه چيز . مانند طبيعت بايد يكسان ويك دست عمل كرد تا موفق بود. انسانها بوجود آيد

همان است كه هزاران و هزاران سال پيش بود و موفق است و وقتي يك خللي كه توسط ما انسانها در طبيعت 

ش سوراخ شدن اليه اوزون و مشكالت و كند و نتجه اايجاد ميشود همه چيز بهم ميخورد و ايجاد مشكل مي

 آزمايشگاهي موجودات زان ما ودانش آم. چون از طبيعتش دورش كرده ايم.  بشر است براي... بيماريها و 

 تهاجم فرهنگي اگر بيداد ميكند بخاطر اين است  يكي از داليلي كه .نيستند آنان را دريابيد و درست دريابيد

برنامه ريزي سيستماتيك درازمدت كه پس اول. ه ها را محكم نساخته اند  سدهاي دروني بچ معلمان ما كه

بتوان در درازمدت استفاده كرد و نتيجه مثبت گرفت و ارزيابي كرد و دوم تربيت معلمان بر اساس مهارتهاي 

علمي و اصول فطرت انساني و سپس گزينش معلماني كه به خصلت هاي انبيا كه شغل آنان است نزديك 

هرچند اندك باشند ولي در درازمدت خواهيم ديد كه نتيجه مطلوب و شيريني خواهد داشتباشند 

استفاده از شيوهاي جديد آموزشي23

دروس اضافي را كه ماند كنه به سر فصل هاي دانش آموزان اضافه - 1.اولين كاري كه در اين باره بايد كرد 24

دانش آموزان بايد ياد بگيرند تمام دروس -2. اختصاص دادشده اند كنار گذاشته و يك بيست جانانه به آنها

ذف اين جمالت از حمهمترين كاري هم كه بايد كرد - 3.الزم را تا آخرين صفحه و بدون حذفيات بخوانند
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كشور ما استراتژيك است و تا بخوريم . كشور ما ثروتمند است. كشور ما منابع زيادي دارد (كتابهاست

در اين صورت ) اگر كار نكنيم بايد همانند بيچارگان زندگي كنيم(ها بايد نوشت جاي آنها تنه و ب.) هست

است كه معناي كار و تالش براي دانش آموزان تداعي ميشود و دبيرستان و مدرسه تنها جايي خواهد بود كه 

در آن احساس وجود خواهند نمود  و از بودن در آن لذت خواهند برد

ن تشكيل مي دادمچارچوب آخارج از را كالس - ي كردم دروس را با بازي تلفيق م25

غاز و سپس با گفتگو خود دانش آموزان به پايان مي آاول از هرچيز كالس را با راي و انتخاب موضوع 26

رسانم البته بايد كالسها رو به كارگاهي هم برود

 در اين فرايند به صورت موزان برگزار شود ومعلم هم مي تواندآ بايد توسط خود دانش سكالس در27

ضمنا الزم است فضاي كالسهاي درس از نظر تخصصي تجهيز شوند وتمام امكانات .يادگيرنده عمل كند

استفاده بهينه از فن آوري اطالعات در ارائه ي درس باعث تنوع وجذابيت .درس مربوط درآنها موجود باشد

كالس مي شود

.  از خود دانش آموزان نظر سنجي ميكردم- 2. انش آموزان ميگذاشتم چيدمان ميز و نيمكت را بعهده خود د-281

 كاربردي كردن دروس- 4 تغيير در نحوه ارائه تدريس -3

فيلم ، بازديد ها ، ايجاد : توام كردن آموزش علمي و عملي و استفاده از وسايل كمك آموزشي از قبيل 29

.رب روانشناسي در مدارس فضاي تخليه فيزيكي در مدارس ، دعوت از كارشناسان مج

نان در مدرسه احساس غريبي نكنندآمدرسه چنان براي دانش آموزان درست كنيم كه 30

كالس را با اعالن موضوع درس وتشويق بچه ها به يك جايزه غيرمنتظره به آنها مي سپارم وخود فقط 31

.هدايتگر هستم

رسددروس بايد از حالت نظري خارج و به حالت علمي ب32

گرفتن -3 مشاركت دادن آنان در تدريس دروس بصورت مبتكرانه -2اهميت دادن به نظرات دانش آموز –331

تبديل كالس از - 5ايده و طرح از خود دانش آمور و بازخورد آن به شيوه تدوين شده به خود دانش آموز 

فرم كالسيك به كارگاه آموزشي

موزان به آن تعلق دارند و سعي در شناخت عاليق آكه اين دانش  شناخت بيشتر نسلي  ،روش تدريس نوين34
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ميز ايجاد دوستي با دانش اموزان داشتن ارتباط مجازي از راه ايميل و آ استفاده از كلمات تشويق  ،آنان

ندكنخر به من خيلي كمك ميآپيامك كه اين راه 

تصوير ساز ي و نمايش35

وبسياري كارهاي  همان كار را ميكردميدودم دوست داشتم چگونه باموز بآتجسم ميكنم اگر خودم دانش 36

ديگر

استفاده از روشهاي نو وخالقانه براي تهييج وبارور كردن هوش هيجاني37

 دادن اطالعات علمي غير درسي و آخرين تحقيقات علمي و -  ايجاد كالسي جذاب با مطالب علمي و طنز -38

 تهيه كتب مرتبط -  مورد نظر به كالس عدعوت از اساتيد و متخصصان مطل-  بازديدهاي علمي -اختراعات 

با خالقيت در كالس و تحويل آنها به دانش آموزان

چون سر و كارت با كودك فتاد پس زبان كودكي بايد گشاد بايد درعين داشتن : مي فرمايد) ص(پيامبر اكرم 39

بايد گفتار وعمل مان يكي باشد . حق وبجا داشته باشيمقاطعيت با دانش آموزان رفيق شد وجاذبه ودافعه به 

د رفتاركنيم كه دانش آموزان به ما اعتماد داشته باشنيبايد طور. وصداقت در رفتار داشته باشيم 

مهيا نمودن كالس هايي بزرگ و روشن با ،  تعداد دانش آموزان مدرسه  ،ايجاد حياطي دل باز و مناسب40

يافتن عالئق تك تك دانش آموزان و استفاده ، فره راحت و بصورت نيم دايره گرد چيدمان صندلي هاي تك ن

 اهميت به تك تك دانش آموزان و قائل نشدن تبعيض بين آنان، از آن ها در جلب توجه هريك از آنها

 دست نها انجام كارهاي عملي باآباز بودن محيط كالس براي اظهار نظر بچه ها وارتباط عاطفي با تك تك 41

نها كه بتوانند آوتقويت هوش حركتي بدني و لفظي كالمي بچه ها و همچنين هوش درون فردي و برون فردي 

در يك تيم عضو شوند وفعاليت نمايند

نان آ بعضي اوقات از مشكالت خودم به زبان - 2نان برخورد كنم آ همواره سعي ميكنم با روحيه شاد با -421

 از بودن در كنار هم لذت ميبريم براي هم دلتنگ - 3مشكلي نداريم ما هيچصحبت ميكنم كه احساس نكنند 

البته اين را مديون اعضاي خانواده هستم كه در كنار هم سعي ميكنيم مشكالت زياد روي دوش ... ميشويم 

اينجانب نباشد

 و چون نقاشي بها دادن به دروس از ياد رفته اي  ، افزودن درس موسيقي ،كم كردن حجم مطالب درسي43
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 برپايي منظم هفته اي گردش در طبيعت و مراكز صنعتي و آزمايشگاه اجازه و اختبارات بيشتر دادن در  ،انشا

مدبريت انجام كارها و فعاليتها

نها گفته ميشود را ببينند تا درك كنند نه اينكه ان را آچيزي را كه به نآشاگردان بايد . روش ديداري و لمسي44

ن هم در ذهن آشود و تمركز در يك مورد نها مي آرتيپد تصور كنند كه اغلب منجر به حواس در ذهن خو

خر هر كالس بايد سوالي علمي و متفاوت طرح شود كه بچه ها آدر . گاهي براي انسان بالغ نيز مشكل است

براي بدست اوردن جواب آن به هيجان در بيايند و چشم انتظار جلسه بعدي باشند

 به يك سري مطالب محدود در كتاب نمي كنم از شيوه جديد در ارائه درس استفاده آموزان  را وابسته دانش 45

به دانش . موزشي تبديل مي كنمآكوچكترين ابزار موجود در محيط كالس را هم به ابزاركمك . مي كنم

زمون ها آدر. خواهمموزان چگونه ياد گرفتن را ياد مي دهم نه اين كه فقط درس بگويم و درس حفظ شده بآ

سواالتي مطرح مي كنم كه تحليلي باشد و خالقانه و البته در نمره دادن با دست باز تري نمره مي دهم و به 

رائه تفكر نو وناب اموزان را به سمت و سوي آدانش . زاد بيشتر اهميت مي دهم تا حافظه ي پايدارآتفكر 

نمره را ابزاري . نها و جديد كمك مي گيرمآمورد عالقه موزان براي ارائه تدريس آاز دانش . راغب مي كنم

.موز نمي كنم و فقط مي خواهم از او كه بفهمد كه چگونه بايد فهميدآوردن به دانش آبراي فشار 

چيدمان صندليها ، محيط كالس ، تشويق دانش آموزان براي ارائه ايده ها ويافته هاي خود از جمله مواردي 46

دت دانش آموزان را ترغيب مينمايدهستند كه دردراز م

 ايجاد انگيزه در كل دانش آموزان كالس و تشويق به - جلب اعتماد دانش آموزان -اخالق نيكو و جذاب 47

 مشاركت دانش آموزان در - . فعاليت چراكه ممكن است فرد منزوي داراي نظربسيار ارزنده و مفيد باشد

 نظرسنجي از دانش آموزان و _آموز در اداره كالس و تدريس  مشاركت دانش -يادآوري دروس ارائه شده 

آماده نمودن فضايي با عنوان طوفان ذهني براي جمع بندي پيشنهادات دانش آموزان در موارد مختلف و الزم

دتا احساس و باور كنن...موزان براي تدريس و آموزان كمك گرفتن از دانش آايجاد انگيزه و عالقه در دانش 48

 تشويق به پيشرفت تا جاي ممكن روش هر دنها در دنيا تك هستند و لنگه ندارنآيتوانند وهر كدام از كه م

يشان كوچك است كه بايد مطالعات و دانسته ها .... وكيل و.شاگرد يك معلم كوچك است يك دكتر مهندس 

دن افزايش بدهرا 
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فضاي مدرسه شاد ومفرح باشد49

 ها كالسكار  درسهيم كردن بچه ها50

شيوه هاي تفريحي و كاربردي و تا حد امكان عملي51

عمال نظر دانش آموزانا52

 گاهي ممكن - 2.  چيدمان وفضاي كالس را به صورت غير منتظره ومتناسب با موضوع درس تغيير ميدهم -531

م آنها درس گاهي ممكن است از دانش آموزان بخواه-3. است به روش بارش فكري محتوا را آموزش دهم

بدهند

به آنان اميد ، زندگي ، پويايي ، كنجكاوي و شادي را هديه مي دهم و به همه ي آنان اعتماد مي كنم54

هفته يك روز بچه ها را بيرون مي برم و خارج از مدرسه درس مي دهم55

عتماد متقابل ودرك و پس از آن ايجاد زمينه انياز به افزايش شناخت من به يكايك دانش آموزان هست56

واقعيت ها و مسايل دانش آموزان مي باشد

كار بكنيم كه دانش آموزان از يادگيري لذت ببرند ، در گير كردن آنها با مطالب درسي بدون ايجاد استرس و 57

 كاري كنيم كه دانش آموز احساس نياز براي يادگيري داشته باشد- اضطراب 

لوگيري از يك نواخت شدن كالس چه در پرسش و ارزيابي و چه در تنوع بخشي به حضور در كالس ج58

هاهتدريس حتي نشستن در كالس حتي شيوه انتخابات و تعين گرو

 را ايجاد كنمدن ها اين باور را كه مي توانند خالق باشنآسعي مي كنم اول در تمام 59

از قصه داستان نمايش و كار عملي استفاده مي كنم60

نها به گردش آهفته اي يكبار با . به خانه شاگردانم سر ميزدم. ميز و صندلي كالسم را فرش ميكردم به جاي 61

ميرفتم

تا زماني كه فارغ التحصيالن دانشگاهي با مدارج عالي بيكاروبدون شغل مي باشند هيچ انگيزه اي براي دانش 62

آموزان وجود نخواهد داشت

سالمسازي . (يد جذاب ساخت به عبارتي آموزش و پرورش را يايد رنگ زدمحيط مدرسه و كالسها را با. 631

از توان اوليا و . 3) غني سازي مفاهيم. (مفاهيم درسي و فعاليتهاي آموزشي را بايد غني ساخت. 2) محيط
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بايد بهره) انجمن اوليا و مربيان و كارگروه هاي آموزش، پرورشي و مالي و عمراني و رفاهي انجمن(مربيان، 

بر شيوه هاي مناظره، مباحثه، اظهار نظر، ايفاي نقش،. 4. حركتهاي گروهي بيشتر به نتيجه مي رسد. جست

الگوگيري از ساير كارهاي موفق و . 5. بايد تأكيد بيشتري كرد) شيوه هاي فعال تدريس.... (بارش فكري، 

شت اين موضوع كه حل مسئله و باوردا. 7تأكيد بر گروه سازي و فعاليتهاي گروهي در كالس . 6. نمونه

خالقيت حلقه مفقوده آموزش و پرورش است و شيوه هاي مبتني بر شناختي و ذهني نمي تواند ما را به توليد 

ما آدمهاي دانا زياد داريم ولي اينكه آيا بين دانسته هاي اين گروه با . محتوا و انديشه و خالقيت برساند

نمونه آن ضعف نظم عمومي، . ت، اين رابطه چندان معني دار نيستعملكردهاي زندگي شان چه رابطه اي هس

نبود كار گروهي و مشكالتي از اين دست است

....ري وينزديك كردن دانش اموزان به محيط زندگي، مسئوليت پذ64

شاد بودن كالسوموزش لذت بخش آ65

 ويجاد رايطه دوسنانه با شاگرداني درس و ازي و قابل ديد ساز بصري سااز بيشتر از ادبيات خوب و 66

نها آتقويت انگيزش در 

. ها ايجادمي كند بچهبستگي به نوع درس دارد به هر حال داشتن روش هاي نو و خالقانه اين شور را در67

جازه مي دهم در اين باره در ابتدا حتي اگر تقليدي يا حتي تقلبي قرار باشد اختراع يا ابتكاري انجام گرددا68

از مشاركت جمعي براي ارائه كار و مديريت69

ايجادخودباوري دردانش آموزان وهدايت آن هابه اين كه هركس داراي يك توان بخصوصي است70

من سعي مي كردم قبل از اينكه مطالب فراوان و بيهوده را در مغز دانش آموز فرو كنم به آنها نحوه فكر كردن 71

اميدوارم ! خواندن و در كل راه و روش درس خواندن را نه خود درس را بياموزم نحوه درست درس 

دركشور ما يك روزي اين شيوه همگاني شود و در تمام مدارس شيوه درست مطالعه كردن شيوه درست 

نوشتن را ياد بدهند نه يكسري مطالب بيهوده و تكراري

ند، پاهايشان را بسته به فصل با آب سرد يا گرم ها و جورابهايشان را در بياورخواهم كه كفشاول از همه مي72

دهم يك ليوان كاغذهاي سفيد و مداد به آنها مي. بشويند و با دمپايي يا پا برهنه بر سر كالس حاضر شوند

شير بادام از يك ليوان آب، يك قاشق (دهم نها ميآكنم و قبل از كالس به شير بادام برايشان درست مي
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) اند تشكيل شده پودر بادام كه به مدت يك دقيقه در مخلوط كن هم زده شدهغذاخوري عسل، يك قاشق

شايد خيلي رويايي باشد ولي مورد اول به . كنمكنم و سپس درس را شروع ميبعد به روح آنها رسيدگي مي

راحتي قابل اجراست كه تاثير به سزايي در آرامش و آمادگي براي درس دارد

شدت ه التم تكراري هستند ولي در كشور جهان سومي مثل ايران كه مسائل عاطفي بشايد فكر كنيد تمام جم73

 خانه ها مركز توجه زيون حرف اول خانواده ها را ميزند وين تلوآ كشوري كه در  ،مهم است و فراموش شده

شده و اكثر كودكان با تمام توجهات والدين نسبت به درس ،خوراك،پوشاك و بهداشت آنهادچار كمبود 

محبت هستند كالسي كه به دانش آموز حس ديده شدن بدهد شخصيت مهم براي او ايجاد كند دانش اموز 

حس تدريس و بيان كلماتش را داشته باشد بي شك هر روز زود تر از روز قبل سر كالس حاضر ميشود 

ودشن نميآنجا نه كالس بلكه جايگاه اجتماعي فردي است كه در بيرون هيچ توجه اي به آچون 

 اداره كالس با  ،هاي تحقيقي خارج از درس و تشويق در صورت بروز جواب صحيحمطرح كردن سوال74

پرسش و پاسخ بيان شيوا و رسا آشنا به فن ارتباطات

. وجود ميان وعده هاي غذايي در ساعات تفريح. استفاده از رنگهاي روحيه بخش واخالق نيكوي كاركنان75

ت بخشارائه دروس به صورت لذ

عاليق سنين ورودي هر پايه باهم متفاوت بوده و پس از بررسي هريك از عوامل موثر در آن مجموعه اقدام 76

مناسبي انجام مي دادم

روانشناسي كودك و آموزش خواهم خواند و مديريت انگيزش استفاده از لوازم كمك آموزشي دروس را از 77

مرزها را بايد تغيير داد روش اداره . انش آموز بايد مشاهده كندد. حالت تئوري به عملي نزديك خواهم كرد

كالس و حتي چيدمان صندلي ها را بايد تغيير داد

ايجاد رابطه صميمي با دانش آموزان و استفاده از تكنيكهاي صحيح آموزشي و آسان وانمود كردن درس78

دانش آموز دوستي با قدم اول79

مي به مسئله آموزش ديده و ارائه مطالب را با نظر دانش آموزان و با ديد كالن كه كالس را با نگرش سيست80

چه چيزي بايد ارائه شود تا با آن روش مطالب جذاب و گيرا باشد

موزان به مسائل درسيآدرگير دانش 81
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آنها را آزاد مي گذارم82

زان در ابراز وجود با و دادن به دانش آماجازه- 1كنم رياضي را مثال ميزنم چون بنده رياضي تدريس مي83

بين (ايجاد رقابت-4فعاليت گروهي - 3داشتن اطمينان از آزادي در حل مسائل -2درگير شدن در تدريس 

رابطه صميمانه و توجه يكسان به آنها دربعضي موارد هم -5و دادن جايزه به آنها )گروه ها،بين دانش آموزان

 احساساتاجازه به دانش آموز هم براي بيان

- تيم هاي رايانه اي -هاي دانش آموزان به صورت گروهي مانند تيم هاي ورزشي استفاده از عالقه مندي84

 قراردادن اينترنت با سرعت باال در مدارس - و نمايش تئاترگروه هاي 

 جهت ارايه استفاده از شيوه هاي نوين تدريس مانند كار با كامپيوتر و اينترنت تشويق دانش آموزان85

دستاوردهاي علمي خود در كالس ايجاد محيط هاي آموزش مجازي در مدارس از طريق سيستم هاي 

آموزش از راه دور

.ارتباط نزديكتر و سپردن كارهاي گروهي و انفرادي به آنان86


