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به سوى 
تحول كالس درس

»بـه سـوي تحـول كالس درس« عنـوان مقالـه اي اسـت كـه 
دكتـر محمود امانـي طهراني مديركل دفتـر تأليف كتاب هاي 

درسـي تهيه كرده اسـت.
ايـن مقالـه در سـه بخـش بـا عناويـن: رسـانه هاي آموزشـي 
پرشـمار، طراحـي آموزشـي و بـرون  داده هـاي قابـل ارائـة 

يادگيـري تبييـن و تدويـن شـده اسـت.
كالس درس كانـون شـكل گيری يادگيـری اسـت. پژوهش ها 
نشـان می دهـد، طراحـی آموزشـی در كالس هـای درسـی 
ايـران، مشـخصه هايی دارد كـه كامـاًل تكـرار می شـوند. ايـن 
مشـخصه ها گاهـی موجـب رشـد دانش آمـوزان می شـوند و 
گاهـی جلـوی رشـد آن هـا را می گيرنـد. نتايـج پژوهشـی كه 
در كالس هـای درسـی پنـج اسـتان ايـران انجام شـده نشـان 

مـی دهـد كه:
1. دانش آموزان در كالس ها، معموالً ساكت می نشينند؛

2. ادارة كالس، بيشـتر بر عهدة معلم اسـت و او تسـلط كاملی 
بر كلية فعاليت های كالسـی دارد؛

3. بسـياری از برنامه هـای كالس بـه برنامه هـای حافظه مـدار 
معطـوف می شـود و در عمل، به خاطر سـپردن آنچه كه معلم 
در فراينـد يادگيـری روی آن هـا تأكيد می كند بسـيار اهميت 

دارد؛
4. معلمـان عمدتـاً از روش های دسـتوری اسـتفاده می كنند؛ 
كارهـای  دانش آمـوزان می خواهنـد  از  يعنـی خيلی وقت هـا 
معينـی را انجام دهند و اين خواسـتة خود را به طور مسـتقيم 

ابـراز و بيـان می كنند!
5. معمـوالً از دانش آموزان خواسـته نمی شـود آنچـه را كه ياد 
گرفته انـد در موقعيت هـای جديـدی بـه كار ببرنـد يـا تعميم 

دهند.
6. معلمـان، اغلـب، فراينـد ياددهـی ـ يادگيـری را براسـاس 
شـيوه ای كـه كتاب درسـی ارائـه كرده اسـت اجـرا می كنند.
اگـر مجموعـه نتايـج فوق و نيـز نتايـج پژوهش هـای ديگر را 
مدنظـر قـرار دهيـم به نظر مي رسـد نيازمند راه حلي هسـتيم 
كـه از طريـق آن كالس هـای درس را احيـا كنيـم و فراينـد 
موجـود را بـه فراينـدی پويـا و فعـال ارتقـا دهيـم تـا نتايـج 
بهتـري را به دسـت آوريـم. اما قبل از طـرح راه حلي كه به آن 
مثلـث تحـول كالس درس مي گوييـم الزم اسـت به اين نكته 
توجـه كنيـم كـه امـروز بسـياری از مـدارس ايـران بـه ِصرف 
كالس درس تقليـل پيـدا كرده انـد. يعنـی دانش آمـوزان بـه 
مدرسـه می آينـد، بـه كالس درس مي رونـد و سـپس به خانه 
بازمي گردند؛ چون بيشـتر مدارس فاقد برنامه های غيررسـمی 
و غيركالسـی، از قبيـل فعاليت هـای آزاد، پرورشـی، ورزشـی، 
نمايـش، سـرود و ديگر فعاليت هايی كه به جّو مدرسـه هويت 
خاصـی می دهد، هسـتند. بنابرايـن حضـور در كالس، تقريباً 
همـة زمـان حضـور در مدرسـه را به خود اختصـاص می دهد. 
از اين روسـت كـه می گوييـم بايد بـر روی اين مسـئله تمركز 
شـود كـه چـه بايد كـرد تا كالس های درسـی، بيـش از پيش 
سـبب رشـد و ارتقای بيشـتر دانش آموزان شـوند. اينجاسـت 
كـه طـرح مثلث مذكـور معنا پيـدا می كند. مثلث مـورد نظر 
كـه به نظـر مي رسـد می توانـد به بهبـود وضعيـت كالس های 

درس منجر شـود شـامل سـه ضلع به شـرح زير اسـت:
1. رسـانه های آموزشـی پرشـمار )بسـتة آموزشـي بـه جـاي 

درسـي(؛ كتاب 
2. طراحی آموزشی فعال، رشددهنده و قابل پيمايش؛

3. برون دادهای قابل ارائة يادگيری، توسط دانش آموزان.
ضلـع اول: در گذشـته، كتـاب درسـی تنهـا رسـانة اصلـی در 
هـر كالس درس بـود و دانش آمـوز و معلـم رسـانة ديگـری 
در اختيـار نداشـتند؛ امـا، در سـال های اخير امكاناتـی فراهم 
شـده اسـت كه با اسـتفاده از آن ها می تـوان كالس های درس 
را بسـيار متنوع تـر اداره كـرد. رسـانه هايی مثـل فيلم هـای 
آموزشـی، پاورپوينت هـای فعال، فايل های تصويـری و صوتی، 
متن هـای آموزشـی متنـوع  و مطالـب بسـيار متنوعـی كـه از 
فضـای مجـازی گرفتـه می شـود، همـه و همـه از رسـانه های 
پشـتيبان كالس و مدرسه محسوب می شـوند و ما همة آن ها 

را جـزء  رسـانه های يادگيـري به شـمار می آوريـم.
دايرة المعارف هـا،  موضوعـی،  تنـوع  بـا  مختلـف  كتاب هـای 
و غيـره، همگـی  و تصويـری  مجـالت، رسـانه های صوتـی 
رسـانه های يادگيـری هسـتند. بنابرايـن، اوليـن قـدم بـرای 

دكتر محمود اماني طهرانيعلم وهنر ياددهي-يادگيري
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 چگونه به دست 
می آيد؟ 

طراحي      آموزشي

نهـــــضت
يادگــــــيري 

دركالس و مــــــدرسه

رسانه هاي پرشمار

يادگيری 
مطلوب
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دكترمحمود امانی طهرانی، در نشستی با عنوان تأليف 
»معيار و معيار تألي��ف«، مؤلفه های يادگيری مطلوب را 
سه ضلع يك مثلث عنوان كرد كه طراحی آموزشی تنها 
يكی از آن هاس��ت. دو ضلع ديگر، كه اهميتی مساوی با 
ضلع اول دارند، عبارت اند از: رسانه  های پرشمار آموزشی، 
و برون��داد يا ارائه مطلب. يادگي��ری مطلوب در اينجا به 
معنای ارتقاي عملكرد كالس براساس كسب شايستگی 

مورد نظر است. 

طراحي      آموزشي

نهـــــضت
يادگــــــيري 

دركالس و مــــــدرسه

داد
برون 
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داشـتن يـك كالس فعـال و پرتأثيـر اين اسـت كه از سـمت 
يادگيـری  رسـانه های  به سـوی  تك رسـانه ای  يادگيـری 

پرشـمارتر حركـت كنيـم.
خوشـبختانه در سـال های اخيـر بـرای پشـتيبانی از كالس 
درس ابزارهـا، امكانـات و تجهيـزات بسـياری بـه بـازار آمـده 
اسـت. بـرای مثـال فيلم هـای فراوانی بـرای آمـوزش درس ها 
توليـد شـده بـه  طوری كـه حتـی گاهـی تدريس يـك درس 
منوط به داشـتن فيلم آموزشـی اسـت. يا در بعضی از دروس، 
طـرح درس بـر مبنـای نمايش فيلم گذاشـته شـده و مطالب 
سـايت هايی مثـل شـبكة رشـد و تبيـان، بـرای پشـتيبانی از 
آمـوزش كتـاب در كالس درس تهيـه شـده اند. اسـتفاده از 
امكانـات مذكـور البتـه بـه ايـن معنا نيسـت كه بگوييـم بايد 
نقـش معلميـن در توليـد ناديـده گرفتـه شـود؛ بلكـه معلـم 
خـودش هـم می توانـد مطلبـی را بـرای كالس درس انتخاب 
كنـد و در واقـع، خودش دسـت به توليد بزند. هـر دوی اين ها 
در ايـن ضلـع مثلـث قـرار می گيرند. بديـن ترتيـب، معلمان 
بـرای كالس های درس خود می توانند توليد داشـته باشـند و 
ايـن توليـد خـود را حتی از طريق شـبكه هايی كـه در اختيار 
دارنـد اشـاعه دهنـد تا مورد اسـتفاده ديگـران نيز واقع شـود.
در حـال حاضـر، وقتـی معلمی يك نقشـة مفهومـی جالب و 
 »PowerPoint« يا »Word« جذاب را در قالب يك صفحة
تهيـه مي كنـد، مي توانـد آن را در وبـالگ خـودش بارگـذاري 
كنـد تا معلمان سراسـر كشـور بتواننـد از آن اسـتفاده كنند. 
بنابرايـن، اوليـن ضلع مثلث نهضت احياي كالس، رسـانه هاي 
يادگيري پرشـمار هسـتند. وزارت آموزش وپـرورش جمهوري 
اسـالمي ايـران براي ايـن كار اقدامات خوبي انجام داده اسـت. 
اكنـون، قطعه هـاي فراوانـي در شـبكة رشـد وجـود دارند كه 
قابليـت دانلـود دارنـد و معلمـان بـراي بهبود كيفيـت فرايند 
تدريـس مي توانند از آن ها اسـتفاده كننـد. بنابراين، معلميني 
كـه مهارت شـان ارتقـا پيـدا كـرده اسـت، مي تواننـد از رايانه 
بـراي جسـت وجوهاي هدفـدار خـوب كـه در ايـن فضـاي 
گسـتردة شـبكه هاي اطالعاتـي وجـود دارد اسـتفاده كنـد. 
قطعه هـاي  توليـد  انتخـاب،  و  جسـت وجوگري  بـر  عـالوه 
متناسـب بـا طـرح درس هـم كار ديگري اسـت كـه معلمين 
مي تواننـد انجـام دهند. البتـه، در اين ضلع، يعني رسـانه هاي 
آموزشـي پرشـمار، دانش آمـوزان نيـز مي تواننـد نقش بسـيار 

فعالي ايفـا كنند.
ضلـع دوم: طراحـي آموزشـي ضلع دوم مثلـث بهبود وضعيت 
كالس اسـت و به عنـوان مشكل گشـاي كالس درس ايفـاي 
نقـش مي كنـد. طراحـي آموزشـي رشـددهنده اسـت. گاهي 

فعاليـت يادگيـري را مي تـوان براسـاس روشـي كـه كتـاب 
درسـي پيشـنهاد مي كند شـروع كرد و پيش رفت. اين روش 
خوبي اسـت ولـي لزوماً بهترين راه نيسـت. بـراي اينكه بتوان 
فراينـد ياددهـيـ  يادگيري رشـددهنده اي به وجـود آورد بايد 
از انتهـا شـروع كـرد؛ يعنـي پايـان يادگيـري را ديـد و اينكـه 
دانش آمـوز بايـد بـه چـه شايسـتگي هايي برسـد؛ يـا اينكـه 
قـرار اسـت چـه صالحيت هـا، صفـات و توانمندي هايـي در او 
بـه وجـود آيـد و انتظـار مـي رود بـه چه نـوع توليـد ذهني يا 
فكري برسـد. اين ها بايد آشـكار باشـند. سـپس بايد تصويري 
از مسـيري كـه قـرار اسـت دانش آمـوز بپيمايـد رسـم كنيم؛ 
يعني مشـخص كنيم وقتـي دانش آموزي درسـي را مي آموزد 
قـرار اسـت چه توانمندي هايـي را از خودش نشـان دهد. براي 
ايـن كار، بايـد پله هايـي طراحـي شـود. اين پله ها، سـناريوي 
يادگيـري يـا طراحي آموزشـي هسـتند كه معلـم مي خواهد 
بـه اجـرا درآورد. ايـن پله هـا بايـد به گونـه اي طراحي شـوند 
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كـه نـه آن قدر زياد باشـند كـه دانش آمـوز در پيمـودن آن ها 
احسـاس ناتوانـي كند و نـه آن قدر كم باشـند كـه دانش آموز 
احسـاس كنـد بـا بـاال رفتـن از آن هـا كار مهمي انجـام نداده 
اسـت و آن هـا را پيـش پـا افتـاده تلقـي كنـد. بديـن ترتيب، 

تعـدد ايـن پله هـا و توالـي آن ها بسـيار مهم اسـت.
منظـور از پله ها مجموعة فعاليت هايي اسـت كـه براي كالس 
درس پيش بينـي مي شـود. و اين مجموعـه فعاليت ها در كنار 
هـم يك طراحي آموزشـي را تشـكيل مي دهنـد. يك طراحي 
آموزشـي خـوب داراي مالك هـا، مشـخصه هايي اسـت كه در 

ادامـه آن ها را مـرور مي كنيم:
1. يـك شـروع خـوب: اينكـه يك درس چگونه شـروع شـود 
و در ايـن شـروع، چـه كاري بايـد كـرد كه فعاليـت يادگيري 
بسـيار جـذاب باشـد بسـيار مهم اسـت. زيـرا، اولين قـدم در 
يادگيـري ايـن اسـت كـه دانش آموز بـه موضوع جذب شـود؛ 
يـك چشـم انداز در پيـش رويش گشـوده شـود تا بدانـد دارد 

چـه چيـزي را يـاد مي گيرد؛ قرار اسـت بـه كجا برسـد و اين 
يادگيـري در زندگـي، بـه چـه درد او مي خـورد. بنابراين، بايد 
مسـئلة ارتبـاط مطالب درسـي بـا زندگـي و مفيد بودنشـان، 

بـراي دانش آموزان ترسـيم شـود.
حـال، اوليـن پله اين اسـت كه مشـخص كنيـم دانش آموزان 
را بـا چـه نـوع فعاليتـي مي تـوان بـا مسـئله درگيـر كـرد و 
هوش و حواسشـان را به مسـئله جلب كرد تا احسـاس كنند 

مي خواهنـد ايـن مسـير را ادامـه دهند.
بـه  توجـه  پلـه  دوميـن  پيش دانسـته ها:  بـه  توجـه   .2
پيش دانسـته هاي دانش آمـوزان اسـت. اگر به پيش دانسـته ها 
توجـه شـود وقـت دوبـاره اي صرف توليـد آن ها نمي شـود كه 
هـم بـراي دانش آمـوزان كسـالت آور باشـد و هـم بخشـي از 
زمـان يادگيـري را بـه خـود اختصـاص دهـد و وقـت را هـدر 
دهـد. معلـم مي توانـد پيش دانسـته هاي دانش آمـوزان را در 
كالس احصـا كنـد تـا ببيند اگـر آن ها در اين پيش دانسـته ها 
بـا هم اشـتراك ندارنـد با فعاليتي كـه تدارك مي بينـد، آن ها 
را بـه اشـتراك بگـذارد و نقطـة شروع شـان در يادگيـري را با 

هـم يكـي كند.
3. توليـد مفهـوم )يادگيـري فعـال(: نكتـة ديگـري كـه در 
طراحـي آموزشـي بايـد بـه آن توجـه شـود ايـن اسـت كـه 
مشـخص شـود فعاليت هـا چگونه بـه »توليد مفهوم« توسـط 
دانش آمـوزان مي انجامنـد. آيـا معلـم، در انجـام فعاليت هـا، 
بچه هـا را در نقـش دريافت كننـدة مفهـوم قـرار مي دهـد يـا 
توليدكننـدة مفهـوم؟ زيـرا ممكـن اسـت معلـم مفهومـي را 
توضيـح دهـد و دانش آمـوزان دريافت كننـدة آن باشـند؛ امـا 
ممكن اسـت معلم همين مفهوم را به يك متن نوشـته شـده 
تبديـل كنـد و بـه دانش آمـوزان بدهد تـا بخواننـد. آن ها هم 
بخواننـد و بگوينـد كـه از آن، چـه مي فهمنـد. در اين صورت 
دانش آمـوزي يادگيرنـدة فعـال هسـتند, چـون بـه واسـطة 
درك و فهـم خودشـان در مسـير آمـوزش حركـت و از متـن، 
مفهوم سـازي مي كننـد. آيـا در ايـن حالت بـراي دانش آموزان 

نقش مشـاركتي وجـود دارد؟
4. يادگيـري مشـاركتي: يادگيـري مشـاركتي هم بخشـي از 
سـناريوي يادگيري خوب اسـت. يك تحقيق نشان داده است 
كـه سـطح فعاليت هايي كـه معلمـان، عمومـاً از دانش آموزان 
مي خواهنـد در حـد پايينـي از يادگيري قـرار دارد. مثالً وقتي 
معلمـي از دانش آمـوزان مي خواهد دربـارة موضوعي اطالعات 
جمـع آوري كننـد. آن هـا معمـوالً ايـن اطالعات را در سـطح 
اوليـه و از يك جـا جمـع مي كننـد و ارائـه مي دهنـد. تـازه، 
گاهـي فعاليت هـا در هميـن حـد هم انجـام نمي شـود و يك 

 چگونه به دست 
می آيد؟ 

طراحي      آموزشي

نهـــــضت
يادگــــــيري 

دركالس و مــــــدرسه

رسانه هاي پرشمار

يادگيری 
مطلوب
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دكترمحمود امانی طهرانی، در نشستی با عنوان تأليف 
»معيار و معيار تألي��ف«، مؤلفه های يادگيری مطلوب را 
سه ضلع يك مثلث عنوان كرد كه طراحی آموزشی تنها 
يكی از آن هاس��ت. دو ضلع ديگر، كه اهميتی مساوی با 
ضلع اول دارند، عبارت اند از: رسانه  های پرشمار آموزشی، 
و برون��داد يا ارائه مطلب. يادگي��ری مطلوب در اينجا به 
معنای ارتقاي عملكرد كالس براساس كسب شايستگی 

مورد نظر است. 

طراحي      آموزشي

نهـــــضت
يادگــــــيري 

دركالس و مــــــدرسه

داد
برون 
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كار سـطحي تر تحويـل داده مي شـود؛ يعنـي دانش آمـوزان 
بـدون آنكه حتـي در اينترنت هم جسـت وجوي دقيقي انجام 
دهنـد، فقـط با گرفتن يك پرينـت كارشـان را ارائه مي دهند. 
گـو اينكـه اگـر جمـع آوري اطالعـات را بـه خوبـي هـم انجام 

دهنـد، بـاز در سـطح اول و كـف يادگيري قـرار دارند.
5. توجـه بـه سـطوح باالتـر يادگيـري: توجه به سـطوح باالتر 
يادگيـري بـه ايـن معناسـت كه معلـم، وقتـي دانش آمـوزان 
بخواهـد  از آن هـا  اطالعـات هسـتند،  مشـغول جمـع آوري 
و  اطالعـات  طبقه بنـدي  نظـر  از  اطالعـات،  روي  تحليلـي 
توصيـف و تبييـن آن هـا بـه شـيوه هاي خالقانـه و نوآورانـه 
داشـته باشـند و اعتبار منابعي را كه به آن ها اسـتناد كرده اند 
ارزيابـي كننـد. اين هاسـت توجـه به سـطوح باالتـر يادگيري 
كـه در موضوعـات و مسـائل مختلـف هـم بايـد مـورد توجـه 

گيرد. قـرار 
گاهـي معلـم در مبحثي كه بـه دانش آموزان مي دهد مسـئله 
را پيچيده تـر مطـرح مي كنـد كـه ايـن كار، لزومـاً دانش آموز 
را بـه سـطوح باالتـر يادگيري نمي برد، بلكه سـطح دشـواري 
مطلـب را بـاال مي بـرد و ايـن روش مطلوبـي نيسـت. مثـاًل 
معلـم رياضـي، كسـر مركبـي را مي دهـد و از دانش آمـوزان 
مي خواهـد كـه آن را سـاده كننـد. ايـن سـطح اول يادگيري 
اسـت. حـال اگـر ايـن معلـم طبقـات كسـر را بيشـتر كنـد 
دانش آموزانـش را بـه سـطوح باالتـر يادگيـري نبـرده اسـت، 
بلكـه مسـئله را براي آنان دشـوارتر كـرده اسـت. در حالي كه 
او مي توانسـت از دانش آمـوزان بخواهـد، بـراي يـك مسـئله، 
يك كسـر بنويسـند و از اين طريق آن ها را به سـطح باالتري 
ارتقـا دهـد. همچنيـن مي توانسـت، در يك سـطح باالتـر، دو 
عـدد كسـري به آن هـا بدهد و بگويـد براي اين دو كسـر يك 
مسـئله بنويسـند. بنابرايـن، بـاال بردن سـطح يادگيـري جزء 

هدف هـاي مهـم آموزش اسـت.
در تمام دروس، توجه به اين نكته الزم اسـت كه دانش آموزان 
بايد رشـد كنند و از سـطح اولية يادگيـري تكنيك ها و دانش 

بـه سـطوح باالتر يادگيـري بروند، كه از جملـه تجزيه وتحليل 
اطالعـات و همچنين تركيب نمودن آن هاسـت، كه از اهميت 
بسـياري برخوردار اسـت. هر سـطح از سـطوح رشد شناختي 
كه به رسـميت شـناخته مي شـود. ممكن اسـت، مانند آنچه 
كـه در الگوي آزمون »تيمز« به كار مي رود، داراي سـه سـطح 
باشـد. در تيمز، سـه سـطِح دانش مـروري، دانـش كاربردي و 
دانـش تحليلـي كاربرد دارد؛ يا ممكن اسـت سـطوح پنج گانة 
بلـوم در نظـر گرفتـه شـود. همچنيـن ممكن اسـت سـطوح 
بلوم جديد كه شـاگردان او، لري اندرسـن و ديگران، در سـال 
2000 بـراي هـزارة سـوم ارائـه كردنـد مـورد نظر قـرار گيرد. 
بديـن ترتيب اين مهم نيسـت كـه چه نوع طبقه بنـدي مورد 
اسـتفاده قـرار مي گيـرد؛ بلكه مهم اين اسـت كـه توجه كنيم 
دانش آمـوزان در كـف يادگيـري باقـي نماننـد و فعاليت هـاي 
معلـم سـطوح باالتـر يادگيـري را نشـانه روي كـرده باشـد. به 
عبـارت ديگـر، معلـم هرگـز نبايـد بـه كـف يادگيـري راضي 
باشـد و تنهـا خشـنود باشـد كـه دانش آمـوزان او توانسـته اند 

مطلبـي را يـاد بگيرنـد و آن را بيان كنند.
6. ارتبـاط بـا زندگـي: مسـئلة ديگـري كـه در كالس درس 
خيلي مهم اسـت اسـتفاده از موضوعاتي در طراحي آموزشـي 
اسـت كـه بـه زندگـي ارتبـاط دارنـد. كاربسـت آموخته ها در 
موقعيـت جديـد يادگيـري كاربـردي اسـت و دانش آمـوزان 
بايـد بتواننـد چنـد دقيقـه دربارة اهميـت موضوع درسـي كه 
يادگيـري آن برايشـان مهم اسـت، صحبـت و گفت وگو كنند 

و ديگـران را متقاعـد نمايند. 
7. توجـه بـه فعاليت هـاي خـارج از كالس: آخرين نكته اي كه 
در ايـن بـاب خيلي مهم اسـت، توجـه به فعاليت هـاي بيرون 
از كالس اسـت. معلـم نبايـد در طراحـي خود فقط بـه درون 
كالس بيانديشـد بلكـه بايـد مسـيري را براي ادامـة يادگيري 
در بيـرون كالس ترسـيم كنـد در عيـن حالـي كـه دقيقـاً به 

سـناريوي داخـل كالس مربوط مي شـود.
ضلع سـوم: سـومين ضلع مثلث بهبود وضعيت كالس، تأكيد 
بـر برون دادهـاي يادگيـري و ايجـاد فرصـت ارائـة آموخته هـا 
بـراي دانش آمـوزان اسـت. )Presentation(. اگـر يادگيـري 
بـه مطلبـي قابـل ارائـه منجـر شـد مي تـوان آن را يادگيـري 
موفقيت آميـز تلقـي كرد. موضـوع ارائـة دانش آموز در سـطح 
از نظـر هدفـي داراي  از نظـر روشـي و هـم  مدرسـه هـم 
اهميـت  ويـژه اسـت و موجب زنده كـردن فراينـد ياددهيـ  
يادگيـري و هدفـدار كـردن آن مي شـود، زيـرا منجر به رشـد 
دانش آمـوزان مي شـود. بنابراين، دانش آموزاني كه در مدرسـه 
بـا فرصت هـاي متعدد بـراي ارائه روبه رو مي شـوند رشـد پيدا 

براي اينكه بتوان فرايند ياددهيـ  يادگيري 
رشددهنده اي به وجود آورد بايد از انتها 
شروع كرد؛ يعني پايان يادگيري را ديد و اينكه 
دانش آموز بايد به چه شايستگي هايي برسد؛ 
يا اينكه قرار است چه صالحيت ها، صفات و 
توانمندي هايي در او به وجود آيد و انتظار 
مي رود به چه نوع توليد ذهني يا فكري برسد
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پيـدا  اعتمادبه نفـس  مي رسـند،  خودبـاوري  بـه  مي كننـد، 
مي كننـد و ايـن امـر موجب بـروز خالقيت در آن ها مي شـود. 
بـراي هميـن، بـر اين نكته مي تـوان تأكيد كرد كـه در كالس 
درس و فضـاي مدرسـه، بايـد در هـر طراحـي آموزشـي و هر 
سـناريويي كـه به عنـوان آخريـن پله هـاي آموزشـي طراحي 

مي شـود، نوعـي ارائـة دانش آمـوز هـم وجود داشـته باشـد.
بايـد در متنوع تريـن شـكل خـود ـ به لحـاظ زمـان،  ارائـه 
ارائه كننـده، مخاطبـان، قالـب و ميدياهـا و رسـانه هاـ  صورت 
پذيـرد. ايـن تنـوع به لحـاظ زماني يعنـي اينكه ارائـه مي تواند 
در مـدت يـك ثانيـه تـا يـك سـاعت اتفـاق بيفتـد؛ به لحاظ 
ارائه دهنـده، يعني ممكن اسـت اين كار را يـك نفر، چند نفر، 
يـك گـروه، كل يـك كالس و حتي كل مدرسـه انجام دهند؛ 
بـراي مثـال، مانند سـرودي كه كل دانش آموزان يك مدرسـه 
آن را اجـرا كننـد. به لحـاظ قالب نيـز، ارائه تنـوع فوق العاده اي 
مي توانـد داشـته باشـد و ممكـن اسـت ارائـة متني باشـد كه 
دانش آموزان مي نويسـند و به ديوار كالس يا راهروي مدرسـه 
مي زننـد يا بيـن دانش آمـوزان مدرسـه آن را توزيع مي كنند، 
يـا انشـا و شـعري باشـد كـه دانش آمـوزي در كالس آن را 
مي خوانـد، يـا يـك قطعـة نمايشـي باشـد كـه دانش آمـوزان 
آن را اجـرا مي كننـد. در مـورد تنـوع رسـانه هـم، مثل پيامي 
ويدئويـي يـا فيلم يا شـبكه هاي علمـي يا اجتماعي اسـت كه 

در كالس درس قابـل عرضه اسـت.
سـيماي مدرسـة حامي ارائه: اگر مدرسـه اي  درسـت بر روي 
ارائـة دانش آمـوزي كار كنـد، فضـاي آن مدرسـه بـا گذشـته 
تفـاوت چشـمگيري پيدا خواهد كـرد طوري كه هنـگام ورود 
بـه آن، جلوه هـاي گوناگـون ارائـه در جاهـاي مختلـف ديـده 
مي شـود. بديـن ترتيـب، هـم ديـوار كالس هـا و راهروهـاي 
ارائـة  از قالب هـاي مختلـف  مدرسـه و هـم فضـاي آن هـا، 

دانش آمـوزي، پـر مي شـود.
 به طـور كلـي، ارائه فعاليتي اسـت كـه از تركيـب مهارت هاي 
مهارت هـاي  مكتـوب،  )مهارت هـاي  دانش آمـوزان  مختلـف 
هنـري و مهارت هـاي خالقانـه( به وجـود مي آيـد و بسـتري 
اسـت بـراي اين كـه آن هـا بتواننـد اسـتعدادهاي نهفتة خود 
را آشـكار سـازند. هميشـه در ارائـه از دانش آمـوزان پرسـيده 
مي شـود كـه چگونـه مي تواننـد فـالن مطالـب يا موضـوع را 
به صـورت ديگـري به دوستانشـان عرضه كنند. بنابرايـن ارائه 

موضوعـي تلفيقي و بسـيار مهم اسـت.
پژوهشـي بـا عنـوان )Visible Learning( نشـان مي دهد 
چگونـه فعاليت هـاي مختلـف، مي تواننـد بـه ارتقـاي سـطح 
عملكـرد دانش آمـوزان، منجـر شـوند. در اين پژوهـش، تأثير 

بـا عوامـل بـا فاكتورهـاي مختلـف بـر عملكـرد تحصيلـي 
دانش آمـوزان تحليـل شـده اسـت. از بين بيـش از صد عاملي 
كـه در ايـن پژوهـش نقـش آن ها مـورد تحليـل قـرار گرفته 
»ارائـه« يـا قـرار گرفتـن دانش آمـوز در موقعيتـي كـه بتواند 
كار خـود را بـه ديگـران عرضه كنـد، از باالتريـن ضريب تأثير 
در پيشـرفت تحصيلـي آن هـا برخـوردار بـوده اسـت. پس هر 
يادگيـري كـه بـه نوعي ارائـة دانش آمـوز در آن وجود داشـته 
باشـد تضميني اسـت بر اينكه دانش آموزان به پيشرفت بسيار 
خوبـي نائـل مي شـوند. توصيـه اي از قديـم، در آموزش هـاي 
حوزه هـاي علميـه ما وجـود دارد كـه اگـر مي خواهيد چيزي 
را خـوب يـاد بگيريـد بايـد آن را تدريـس كنيـد. ارائـه هم در 
واقـع همـان اسـت. يك نـوع تدريـس دانش آمـوز و در اختيار 

گذاشـتن يافته هـاي خـود بـراي ديگران اسـت.
يادگيـري  ارزشـيابي  ابـزار  معتبرتريـن  »ارائـه«  همچنيـن 

مي شـود.  محسـوب 
ارائـه بـه شـكل جالبـي هـم بـه كالس وارون نيـز ربـط پيدا 
يادگيـري  از  چرخـه اي  وارون،  كالس  در  چـون  مي كنـد. 
توسـط دانش آمـوز طـي مي شـود و ايـن چرخـه در مـورد هر 
دانش آمـوز )انفـرادي يـا گروهي، چـه گروه هـاي كوچك، چه 
بـزرگ( بـه ارائـه اي منجـر مي شـود كـه او يافته هـاي خـود 
را بـا ديگـران بـه اشـتراك مي گـذارد. بـراي هميـن، بايـد بر 
ارائـه بسـيار تأكيـد كـرد. اگـر در فضاي مدرسـه ارائـه وجود 
داشـته باشـد، دانش آمـوزان به ايـن فضا دل بسـته و عالقمند 
مي شـوند و احسـاس مي كنند كـه آزادي عمل فراوانـي دارند. 
بنابرايـن، ارائـه خـود يكي از رسـانه هاي يادگيري پرشـمار در 

مدرسـه محسـوب مي شـود.
بديـن ترتيـب اضالع ايـن مثلث، يعنـي رسـانه هاي يادگيري 
پرشـمار، طراحـي آموزشـي رشـددهنده و ارائـه، فضايـي بـه 
وجـود مي آورنـد كـه همـة دانش آمـوزان مي تواننـد در آن به 

خوبـي رشـد كنند.

ارائه؛ فعاليتي است كه از تركيب مهارت هاي 
مختلف دانش آموزان )مهارت هاي مكتوب، 

مهارت هاي هنري و مهارت هاي خالقانه( 
به وجود مي آيد و بستري است براي اين كه 

آن ها بتوانند استعدادهاي نهفتة خود را 
آشكار سازند


