
درك خلقت و تعظیم خالق
ویژگی های برنامه و کتاب درسی علوم تجربی 

اهداف کلی برنامه و کتاب
ــوم در برنامه ی  ــوزه ی یادگیری عل ــه از بیانیه ی ح ــداف برگرفت ــن اه ای
ــش انسان  ــت. در این بیانیه، علوم  تجربی حاصل کوش ــی ملی اس درس
ــتی و کشف فعل خداوند تعریف شده است.  برای درک واقعیت های هس
شناخت و استفاده ی مسئوالنه از طبیعت به مثابه بخشی از خلقت الهی، 
ــبت به خالق متعال از طریق درک عظمت  ــازی برای تعظیم نس زمینه س
خلقت، تعمیق و تعادل در نگرش توحیدی و دست یابی به درک غایت مند 
از خلقت و همچنین برخورداری از سواد علمی فناورانه در بعد شخصی 
ــتگی های عقالنی، ایمانی، دانشی،  ــد و ارتقای شایس و اجتماعی و رش
ــطح زندگی فردی،  ــازنده در ارتقای س مهارتی و اخالقی و ایفای نقش س
ــی علوم  ــی، ملی و جهانی اهداف کلی مدنظر در برنامه ی درس خانوادگ
ــی علوم تجربی  ــداف اختصاصی برنامه ی درس ــند. برخی از اه می باش

پایه ی چهارم ابتدایی عبارتند از:
ــژه پیش بینی و  ــوم به وی ــای آموزش عل ــترش مهارت ه ــت و گس - تقوی

آزمایش از موقعیت های واقعی زندگی
ــبت به  ــی روزمره و تغییر نگرش نس ــش انرژی در زندگ ــنایی با نق - آش

مصرف درست آن
ــرات و کنترل  ــازی آن ها و تغیی ــته بندی مواد و جداس ــنایی با دس - آش

تغییرات مواد و ایجاد نگرش مثبت به مصرف بهینه 
- توجه به زیستگاه و نقش آن در زندگی و محیط زیست مطلوب

ــی به عنوان مواهب خداوندی و  ــنایی با زمین و منظومه ی شمس - آش
استفاده بهتر از آن ها

- آشنایی با اجزای بدن و نقش آن ها در زندگی و ایجاد زمینه برای تشکر 
و قدردانی از خداوند متعال

ــی علم و ابزار از طریق  ــه به فن آوری و نقش آن در تکامل تدریج - توج
برقراری ارتباط بین گذشته، حال و آینده

رویکردهای اجمالی برنامه درسی علوم
۱. رویکرد فطرت گرایی توحیدی

رویکرد اصلی در برنامه ی درسی علوم و برگرفته از برنامه ی درسی ملی، 
فطرت گرایی توحیدی است. انتخاب این رویکرد به معنای زمینه سازی 
ــوزان از طریق درك و اصالح  ــرت الهی دانش آم ــکوفایی فط الزم برای ش
مداوم موفقیت آنان به منظور دست یابی به مراتبی از حیات طیبه است. 
ــوی هدف گذاری، پنج عنصر تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق و  در الگ
ــوز با خود، خدا، خلق و خلقت به صورت  چهار عرصه ی ارتباط دانش آم

به هم پیوسته و با محوریت ارتباط با خدا، تبیین و تدوین می شوند.

۲. رویکرد زمینه محور
اغلب مفاهیم علوم در همه ی دنیا تقریبًا ثابت است. آن چیزی که علوم 
ــد و به زندگی واقعی نزدیك می سازد، بستر و زمینه ای  را توسعه می بخش

است که علوم در آن آموزش داده می شوند. 
در کتاب های قبلی علوم سه حیطه ی دانش، مهارت و نگرش به صورت 
ــت، ولی در کتاب های تازه تألیف علوم، این  مجزا مورد توجه قرار می گرف
ــان گران قدر قرار گیرند. به  ــوارد به صورت تلفیقی باید مورد توجه معلم م
ــارم ابتدایی همانند علوم پایه ی  ــن دلیل، در کتاب جدید علوم چه همی
اول، دوم و سوم تالش شده است که طراحی محتوا به جای موضوع محور 
ــود. یعنی موضوع انتخابی در یك زمینه ی  به صورت زمینه محور انجام ش
ــده  اجتماعی و مرتبط با زندگی روزمره ی دانش آموز پردازش و تدوین ش
ــت. در رویکرد زمینه محور، آموزش مفاهیم علمی در زمینه ی زندگی  اس
روزمره ی فراگیران اصل قرار می گیرد و با همین راهبرد است که یادگیری 

جذاب تر می شود.
رویکرد زمینه محور بر این واقعیت تأکید دارد که یادگیری با شخصیت و 
احساساتی که فراگیر از خود نشان می دهد، ارتباط دارد. در این فرایند، 

راهنمــــــــــای معـــــــــــلم

اشـــاره
۹۴برنامه ی درسی و کتاب درسی علوم تجربی پایه ی چهارم ابتدایی برای سال تحصیلی ۹۴برنامه ی درسی و کتاب درسی علوم تجربی پایه ی چهارم ابتدایی برای سال تحصیلی ۹۴-۹۳ از نظر اهداف، رویکرد، روش تدریس و شیوه ی 
ارزش یابی پیشرفت تحصیلی و همچنین اهداف تفصیلی هر درس در راستای انطباق با برنامه درسی ملی و به ویژه بیانیه ی حوزه ی یادگیری و 
تربیت علوم تجربی پایه گذاری شده است. در طراحی و تدوین این کتاب تالش شده است تا ساحت های شش گانه و اصول یازده گانه ی ناظر بر 
طراحی برنامه های درسی و تربیتی و شایستگی های پایه  ی اخذ شده از برنامه ی  درسی ملی مورد توجه قرار گیرد. در این فرصت به اختصار به 
برخی ویژگی های برنامه درسی و کتاب درسی علوم تجربی پایه ی چهارم ابتدایی می پردازیم. الزم به یادآوری است این کتاب در سال تحصیلی 

۹۴-۱۳۹۳ اجرای آزمایشی خواهد شد.

دوست محمد سمیعی
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ــت می آید. تجربه های یادگیری از تعامل فراگیر با محیط یادگیری به دس

۳. اهداف پیامدمحور
ــه  ــداف علوم که قبًال به طور مجزا در س ــی جدید، اه ــه ی درس در برنام
ــروری مطرح  ــا و نگرش های ض ــتنی ها، مهارت ه ــب دانس حیطه ی کس
بودند، به صورت یك پارچه و در قالب شایستگی  تبیین شده اند. این شکل 
از بیان اهداف، نیازمند آن است که دانش آموزان بتوانند آموخته های خود 
ــه کار گیرند و آن ها را به  را به صورت معنادار ب
موقعیت جدید انتقال دهند. اهداف 
ــل نتایجی  ــور در اص پیامدمح
ــار می رود  ــتند که انتظ هس
ــس از نوعی  دانش آموزان پ
درگیر شدن با فعالیت های 
ــود را  ــری، توانایی  خ یادگی
ــده در  ــب ش ــش کس در دان
ــد  جدی ــای  موقعیت ه
ــان دهند. بیان  نش

ــکان را  ــری این ام ــب پیامدهای یادگی ــی در قال ــه ی درس ــداف برنام اه
ــوند و عملکرد  ــوزش و ارزش یابی تلفیق ش ــه فرایند آم ــم می کند ک فراه
دانش آموزان با توجه به دانش و تجربیات آنان در سطوح مختلف ارزیابی 
ــطوح عملکردی قابل  ــه کمك مالك ها و س ــود. پیامدهای یادگیری ب ش
سنجش اند. این پیامدها در عین انعطاف باید کامًال واضح و شفاف نوشته 
شوند، یعنی هر یك از اهداف به طور دقیق مشخص کند چه عملکردی را 

از دانش آموزان انتظار دارد.

۴. بسته ی آموزشی به جای کتاب درسی تنها
از سه سال قبل گروه علوم به جای کتاب درسی، تولید بسته ی آموزشی 
را مدنظر قرار داده است. در این راستا دانش آموزان در کنار کتاب درسی، 
ــی، نرم افزار و کتاب کار دارند. آموزگار نیز فیلم روش تدریس  فیلم آموزش
ــان می دهند که  ــاب راهنمای معلم را در اختیار دارد. ارزیابی ها نش و کت
ــی دانش آموزان محیط های  ــتقبال می کنند. وقت ــدارس از این کار اس م
ــود  ــه می کنند، آموزش تقویت می ش ــری را هم زمان تجرب ــوع یادگی متن
ــرار می دهند. ــتفاده ق ــی را مورد اس ــانه های آموزش و آنان تلفیقی از رس

ــان در دوره های  ــای تدریس و کتاب راهنمای معلم، هم زم فیلم راهنم
آموزشی کشوری، استانی و منطقه ای در اختیار آموزگاران گران قدر قرار 
ــتانی، مؤلفان رو در  خواهد گرفت. عالوه بر این، از طریق بازدیدهای اس
رو با آموزگاران، مشکالت را بررسی و به سؤال های آن ها پاسخ می گویند. 
هم چنین از طریق سایت پشتیبان، پیامک و تلفن گروه مؤلفان پاسخ گوی 

همکاران گرامی هستند.

روش تدریس
ــه تبع آن تألیف  ــی علوم و ب ــا عنایت به تغییر رویکرد برنامه های درس ب
ــای آموزش  ــود به ج ــی علوم، به همکاران توصیه می ش ــای درس کتاب ه
ــوزش زمینه محور  ــت، آم ــخنرانی اس موضوع محور که مبتنی بر روش س
ــد و هدف اصلی را بر  ــای راهبردهای یاددهی- یادگیری قرار دهن را مبن
ــط دانش آموزان در محیط     های  ــت اول توس ــت آوردن تجربه ی دس به دس

واقعی قرار دهند.
ــوزان را در  ــرای تجربه اندوزی، باید دانش آم ب
ــارکت دهیم. مشارکت بدون  فعالیت ها مش

ــود. اگر قرار  ــت فراهم نمی ش مالکی

ــنهاد  ــور، هر فعالیتی که پیش ــوزش زمینه مح ــه به ویژگی آم با توج
می شود باید دارای ویژگی های زیر باشد:

ــد انرژی،  ــد (مانن ــی روزمره ی دانش آموز باش ــاط با زندگ ۱. در ارتب
محیط زیست، مشکل کم آبی). 

۲. قابل تجربه و آزمایش باشد (باعث کسب تجربه ی دست اول شود).
۳. کاربرد داشته باشد (میان تئوری و عمل رابطه برقرار کند).

ــویق کند (یادگیری  ــا حد امکان، دانش آموز را به کارگروهی تش ۴. ت
مشارکتی).

ــا را در  ــتفاده کند (آموخته ه ــی اس ــا در زندگ ــج آموخته ه ۵. از نتای
موقعیت های جدید به کار گیرد).

ــنهاد  ــور، هر فعالیتی که پیش ــوزش زمینه مح ــه به ویژگی آم با توج
می شود باید دارای ویژگی های زیر باشد:

۱
محیط زیست، مشکل کم آبی). 

۲
۳
۴

مشارکتی).
۵

موقعیت های جدید به کار گیرد).
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ــت دانش آموزان  ــد، ممکن اس ــی به صورت نمایشی باش ــد آزمایش باش
ــرکت کنند، احساس مالکیت  باور نکنند، ولی اگر خود بچه ها در آن ش
ــود در تدریس موارد زیر  ــنهاد می ش خواهند کرد. به همین منظور پیش

مورد توجه قرار گیرد.
ــط در موقعیت های واقعی  ــع و رواب ــا و وقای ــیر پدیده ه ۱. درک و تفس

زندگی
ــگری و درک روابط علت  ۲. تقویت انگیزه دانش آموزان از طریق کاوش

و معلولی
۳. ایجاد فرصت الزم برای پیوند نظر و عمل و تلفیق دانش و تجربه

ــت اطالعات و  ــع آوری و انباش ــش، جم ــام آزمای ــی و انج ۴. پیش بین
سازمان دهی نوآورانه آن ها

۵. تولید علم از طریق مشارکت دانش آموزان در تولید مفهوم
ــگاه،  ــری (کالس، آزمایش ــوع یادگی ــای متن ــتفاده از محیط ه ۶. اس
گردش علمی و...) به منظور تعامل مؤثر دانش آموزان با معلم و همساالن 

به صورت تجویزی و نیمه تجویزی 

شیوه ی ارزش یابی پیشرفت تحصیلی
ــی و رویکرد  ــرفت تحصیل ــول حاکم بر ارزش یابی پیش ــه به اص باتوج
ــرفت  ــه ی ارزش یابی پیش ــور در زمین ــوزش زمینه مح ــور و آم پیامدمح

تحصیلی موارد زیر مدنظر است:
ــطوح عملکردی و در چهارچوب  ــاس مدارک و س ۱. ارزش یابی براس

اهداف پیامدمحور انجام شود.
ــده ی مهارت های ذهنی  ــی فعالیت ها دربرگیرن ــه برخ ۲. از آنجایی ک
فرایندی و عملی می باشند، عملکرد دانش آموز در حین آموزش و انجام 

فعالیت باید مورد توجه آموزگاران قرار گیرد.
۳. باتوجه به محیط های متنوع یادگیری برای آموزش علوم معلم باید 
دانش آموزان را در موقعیت های مختلف ارزیابی و نتایج را با هم تلفیق نمایند.

ــکاران قرار  ــود ارزیابی باید مدنظر هم ــوزان به خ ــویق دانش آم ۴. تش
ــارکت  گیرد. از آنجایی که دانش آموزان در انجام فعالیت های متنوع مش
ــورد ارزیابی قرار  ــد توانمندی خود را م ــس از انجام فعالیت بای ــد، پ دارن
ــه ی ارتقای همه جانبه  ــری در روش و منش خود زمین ــا بازنگ ــد و ب دهن

خویش را فراهم آورند.
ــؤاالت  ــود از طرح س ــی کتبی به معلمان توصیه می ش ۵. در ارزش یاب

حافظه محور که با رویکرد کتاب همخوانی ندارد، پرهیز نمایند.

ویژگی های عمومی کتاب علوم چهارم ابتدایی
ــوم  ــد کتاب های علوم اول، دوم و س ــاب علوم چهارم ابتدایی مانن کت

شامل ۱۴ درس به شرح زیر است:
* زنگ علوم (پیش بینی، آزمایش، نتیجه گیری)

ــازی  ــواع مخلوط ها، روش های جداس ــوط (مفهوم مخلوط، ان * مخل
اجزای مخلوط ها)

* تغییر در مواد (تغییرهایی که جنس ماده تغییر می کند، تغییرهایی 
که جنس ماده تغییر نمی کند، تغییرهای برگشت پذیر و برگشت ناپذیر، 

تغییرهایی که انسان در آن ها دخالت دارد یا دخالت ندارد)
ــکل های مختلف انرژی، منابع مختلف  * انرژی در خانه ی ما (۱) (ش

انرژی، خورشید منبع بزرگ انرژی)
ــرژی الکتریکی، انرژی گرمایی و منابع  ــرژی در خانه ی ما (۲) (ان * ان

آن ها)
ــره ی غذایی و  ــتم، زنجی ــتگاه (عوامل زنده و غیرزنده اکوسیس * زیس

وابستگی موجودات به یکدیگر)
ــه، دانه دار و  ــان تک لپه و دولپ ــاه (گل، میوه، دانه، گیاه ــش گی * روی

بی دانه، اجزای تشکیل دهنده گل)
* پیش بینی کنیم و بسازیم (دست ورزی در زمینه ی ساخت وسایل)

ــایر  ــر آهن ربا با س ــذب در دو س ــه ج ــی (مقایس ــت آهن ربای * خاصی
بخش ها، کاربرد آهن ربا در زندگی)

* سفر در روی زمین (باران و اندازه گیری آن، سیل و خسارت های آن، 
رود و تغییرات زمین)

* فراتر از زمین (منظومه ی شمسی، سیارات و خورشید و روابط آن ها)
ــکل، ساختار و پوشش آن ها، حفاظت  ــخت (بی مهرگان، ش * نرم و س

انسان از جانداران)
* بدن من (تغذیه، انتقال مواد و دفع مواد زاید، حفظ سالمت بدن)

ــته و حال و پیش بینی  ــایل نقلیه در گذش ــته تا آینده (وس * از گذش
آن در آینده)

ــته تا آینده» بیشتر بر  ــازیم» و «از گذش درس های «زنگ علوم»، «بس
ــتوار است. انتظار می رود همکاران در این  رویکرد مهارتی و نگرشی اس
ــه علوم و  ــبت ب ــارت و تغییر نگرش مثبت نس ــر افزایش مه ــه درس ب س

تأثیرات آن برای بهبود زندگی بیشتر تأکید داشته باشند.

ویژگی های عمومی دروس
هر درس دارای تصویر عنوانی برای ایجاد انگیزه است و محتوای درس 
ــع آوری اطالعات»،  ــتفاده از عبارت های «گفت وگو کنید»، «جم با اس
ــگفتی های  ــی»، «ش ــه ی تاریخ ــش»، «نکت ــد»، «آزمای ــه کنی «مقایس
آفرینش»، «هشدار و ایمنی»، «کار در منزل»، «علم و زندگی» و «توجه 
به رویکرد فرهنگی، تربیتی» از حالت یك نواختی خارج شده و بستری 
ــت.  ــال، تفکرمحور و خالق فراهم کرده اس ــب را برای آموزش فع مناس
ــه درس ها از نظر موضوعی متفاوت اند، اما از نظر  به عبارت دیگر، گرچ
ــی از آن ها به  ــد که به برخ ــترکی برخوردارن ــاختار از ویژگی های مش س

اختصار اشاره می شود.
ــتگاه فکر: برای تقویت باور به هدفمندی خلقت، ارزشمندی  ● ایس
ــب موضوع و  مخلوقات و درك قوانین و زیبایی جهان آفرینش، به تناس
ــده است تا با  ــگفتی های آفرینش آورده ش محتوا، مطالبی با عنوان ش
ــت، زمینه ی تقویت بنیان های  ــردن نمادین برخی از آثار خلق مطرح ک
ــه  ــی ب ــانه های بیرون ــا از نش ــود و آن ه ــم ش ــوزان فراه ــری دانش آم فک
ــود، قدرت و عظمت  ــند و در خلقت جهان و خ ــای درونی برس ویژگی ه

خدای قادر متعال را دریابند.
ــای دینی و به  ــت به اهمیت ارزش ه ــم دینی: با عنای ــوم و تعالی ● عل
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ــوان علوم و  ــی، مطالبی با عن ــودن حجم کتاب درس ــاظ محدود ب لح
ــده است  تعالیم دینی در کتاب راهنمای معلم برای هر درس آورده ش
تا نکات کاربردی و مصداقی که برگرفته از آیات قرآن و احادیث رسول 
ــت، در  ــن(ع) و توصیه های بزرگان اس ــه ی معصومی ــرم (ص) و ائم اک
ــرایط از این پشتوانه ی  ــب ش اختیار معلم قرار گیرد و او بتواند به تناس

علمی و حیات بخش دینی استفاده کند.
ــی مرتبط با  ــا طرح مطالب علم ــی: در این عنوان ب ــم و زندگ ● عل
ــده است تا رابطه ی میان دانش آموز و زندگی  زندگی روزمره، تالش ش
ــود و  ــان داده ش ــان نش ــد علم بر بهبود کیفیت زندگی انس و تأثیر رش
ــیله دانش آموزان به ضرورت علم آموزی پی ببرند و تأثیر آن را  بدین وس

در بهبود زندگی خود و دیگران احساس کنند.
● جمع آوری اطالعات، پژوهش و تهیه ی گزارش: در این قسمت ها 
ــراف، زمینه ی  ــره و محیط اط ــی از زندگی روزم ــا آوردن فعالیت های ب

تقویت برخی مهارت های فرایندی فراهم شده است.
● نکته های تاریخی: در این نکته ها ضمن بیان برخی موارد، تقویت 
ــالمی  خودباوری، ارج نهادن به میراث فرهنگی، فرهنگ و هویت اس

مدنظر قرار دارد.
● آزمایش کنید و هشدار: علوم تجربی با تجربه های آزمایشگاهی 
همراه است. آوردن آزمایش های متنوع و مرتبط و بیان هشدارها در جهت 
تربیت دانش آموزاِن توانمندی است که پا به عرصه ی عمل گذاشته اند 
ــز توجه دارند. ــتمر به نکات ایمنی نی ــن راه، ضمن حرکت مس و در ای

ــده است تا  ــه و کار در منزل: در این بخش تالش ش ● کار در مدرس
ــی محدود و منحصر به مدرسه نشود و گستره ی آن در  فعالیت آموزش

محیط خارج از مدرسه از جمله خانه، استمرار یابد.

انتظارات از آموزگاران گران قدر
ــی ملی  ــی از یازده حوزه ی یادگیری در برنامه ی درس علوم تجربی یک
است. براساس جهت گیری های این برنامه، علوم تجربی، کوشش انسان 
ــف فعل خداوند تعریف شده است.  برای درك واقعیت های خلقت و کش
ــئوالنه از طبیعت به مثابه   ــتفاده ی مس ــناخت و اس ــتا، ش در همین راس
ــن از آن برای  ــم، آبادانی و آموخت ــت الهی با هدف تکری ــی از خلق بخش
ــطح زندگی فردی، خانوادگی، ملی و  ــازنده در ارتقای س ایفای نقش س
ــود. به همین دلیل،  ــی از ضرورت های علوم تجربی قلمداد می ش جهان
همه جانبه نگری، رویکرد تلفیقی، تفکر، آگاهی، توانایی، ایجاد ارتباط 
ــب علم مفید،  ــی و به عبارتی کس ــی و زندگی واقع ــن آموزه های علم بی
سودمند و هدف دار که بتواند انسان هایی مسئولیت پذیر، متفکر و خالق 
پرورش دهد، در سازمان دهی محتوا و آموزش باید مورد توجه قرار گیرد.
ــتای تحقق این اهداف و هم سوسازی این حوزه با  برای حرکت در راس
برنامه ی درسی ملی، توجه همکاران گرامی را به نکات زیر جلب می کنیم:
ــت که به آسانی می تواند میان چهار عرصه  ــی اس ● درس علوم، درس
ــجم، منطقی و  ــق، خلقت و خالق متعال ارتباطی منس ــی خود، خل یعن

معنادار به وجود آورد.

● کالس علوم، فضایی شاد و پرجنب وجوش است که مشاهده، تجربه، 
ــی در آن جریان  ــکاری گروه ــر و هم ــو، تفکر، اظهارنظ ــش، گفت وگ آزمای
ــنیدن تبدیل کرد. ــتن و ش ــاکت نشس ــه محلی برای س ــد آن را ب دارد و نبای

● کتاب علوم، منبعی است برای معرفی فعالیت های یادگیری و آن چه در 
عمل باید انجام شود. نباید آن را به منبعی برای تصویرخوانی تبدیل کرد.

ــری (طراح  ــد یادگی ــاره ی فراین ــم تصمیم گیرنده درب ــوم، ه ــم عل ● معل
آموزشی) است و هم راهنمای یادگیری دانش آموزان.

ــه به منابع یادگیری هم چون کتاب  ● پیش از تدریس هر درس، همیش
ــی معلمان، مانند فیلم و نرم افزار  ــانه های آموزش راهنمای معلم و دیگر رس
ــمار  ــه کنید. یادگیری از همکاران نیز یك منبع یادگیری مفید به ش مراجع

می آید.
● هر درس علوم پیرامون یك زمینه ی یادگیری شکل می گیرد و فرصتی 
را فراهم می کند تا 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 توجه داشته باشید.

● در تدریس علوم، به همراه کتاب درسی، تا حد امکان از مواد آموزشی 
ــره بگیرید. اگر نمایش  ــی و کتاب کار به ــر مانند فیلم، نرم افزار آموزش دیگ
ــت، در فضای دیگری این امکان  فیلم های علوم در کالس امکان پذیر نیس

را به وجود آورید.
● در فعالیت های علوم، فعالیت فردی و فعالیت گروهی را بگنجانید.

● محیط یادگیری علوم را متنوع کنید. گاهی کالس را به بیرون ببرید و 
گاهی بیرون را به کالس بیاورید!

● در ارزش یابی علوم زمان خاصی وجود ندارد. تمامی لحظه های کالس 
ــوق  ــاهده ی رفتار و عملکرد دانش آموز و س ــبی برای مش علوم، زمان مناس
دادن او به سمت یادگیری بهتر است. این پیام اصلی رویکرد «ارزش یابی در 

خدمت یادگیری است» را مدنظر داشته باشید.
ــوم با همدلی،  ــرای طرح جدید آموزش عل ــوزگاران در اج ــران و آم ● مدی
ــازنده و پیش برنده را  ــتیبانی از یك دیگر می توانند فضایی س همکاری و پش

در مدرسه به وجود آورند.
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