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آزمايشگاه 
 زهرا بنی جمالیمعلمان

كارشناس ارشد مديريت آموزشی

 دفتر آموزش دورة اول متوســطة وزارت آموزش وپرورش 
به عنوان یك گام اثربخش براي تحقق راهکار 7-11 سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش مبني بر »توســعة زمینة پژوهشگری 
و افزایش توانمندی های حرفه ای به شــکل فــردی و گروهی 
میان معلمان، تبادل تجربه ها و دســتاوردها در سطح محلی و 
ملی و ایجاد فرصت های بازآموزی مستمر علمی« سومین دورة 
مسابقات آزمایشگاهی ویژة دبیران علوم تجربی دورة اول متوسطه 
را با همکاری ادارة کل آموزش وپرورش استان فارس و با رویکرد 

استفادة بهینه از فضای مجازی برگزار كرد.
اولین دورة مســابقات آزمایشگاهی دبیران علوم تجربی دورة 
اول متوســطه در سال 1397-139٦ انجام شد و فرصت تجربه 
و تبادل نظر در فرایند انجام فعالیت هاي آزمایشــگاهي را براي 
معلمان علوم تجربي سراســر كشور فراهم كرد. این مسابقات از 
همان آغاز دســتاوردهای بسیاری داشته است. در این دوره نیز 
شــاهد رویکردهای جدیدی بودیم. با توجه به اســتمرار شیوع 
ویروس کرونا و نبود امکان برگزاری مسابقات به صورت حضوری، 
این برنامه در بستر فضای مجازی به گونه ای طراحی شد که بدون 
ورود هرگونه خدشــه و اختاللی، فعالیت عملی و آزمایشگاهی 

دبیران به عرصة رقابت گذاشته شود.
كلیة دبیران درس علوم تجربی )پایه هاي هفتم، هشتم و نهم( 
دورة اول متوسطة مدرسه هاي )عادي، نمونه دولتي، استعدادهاي 
درخشــان و غیردولتي( سراسر کشــور مي توانستند با تشكیل 
تیم هاي دو نفره در جشــنواره، در سه بخش »فیزیك، شیمي و 

زیست شناسي« شركت كنند.
پس از ارســال شیوه نامه به اســتان ها و برگزاری مرحله هاي 
منطقه ای و اســتانی، ٤28 تیم دو نفــره )8٥٦ نفر( از دبیران 

برجســتة علوم تجربی به عنوان منتخبان استان ها به دبیرخانة 
کیفیت بخشی به علوم تجربی مستقر در استان فارس فرستاده 

شدند.
از ایــن تعداد 32 تیم )٦٤ نفر( در مرحلة کشــوری به صورت 

برخط با یکدیگر به رقابت پرداختند.
داوران مجرب و متعهد این مسابقه که بعضي از آن ها در مجامع 
بین المللي صاحب افتخارات علمي بودند، با حساسیت بسیار زیاد 
انتخاب شدند. طراحي نمونه آزمایش هاي كتاب هاي علوم تجربي 
دورة متوســطة اول، راهنمای معلم و آزمایش های علوم تجربی 
دهم و یازدهم در بخش هاي فیزیك، شــیمي و زیست شناسي 

ویژة مرحلة كشوري به گروه متخصص این موضوع سپرده شد.
 سؤاالِت با رویکرد کاوشگری همراه با تعمیق بخشی مباحث 
علوم تجربی طراحی شــده بود. این آزمایش ها غالبًا با وســایل 

پیرامون به راحتی قابل انجام بود.
سومین دورة مسابقات آزمایشگاهی ویژة دبیران علوم تجربی 
در روزهای سه شــنبه ٤ آبان و چهارشــنبه ٥ آبان ماه مطابق 
قرعه کشی انجام شده در مراسم افتتاحیه، در مجتمع امام رضا)ع( 

شهر شیراز برگزار شد.
مسابقه به صورت سنجش عملکردی ایستگاهی، در سه ایستگاه 
فیزیک، شــیمی و زیست شناسی، با حضور سه استان بر اساس 
قرعه کشی برگزار شد. هم زمان با انجام آزمایش ها، داوران سؤاالت 

علمی مهارتی را نیز به صورت برخط پرسیدند.
زمان پاسخ گویی به چالش های هر ایستگاه حداکثر 1٥دقیقه 
بود. در هر ایستگاه پرسشي تخصصی و کاوشگرانه از هرکدام از 
مباحث علوم تجربی متوسطة اول و آزمایشگاه هاي علوم تجربی 
یک و دو، متناسب با عنوان ایستگاه، به قید قرعه مطرح می شدند.
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 زهرا بنی جمالی
كارشناس ارشد مديريت آموزشی

سؤاالت با رویکرد کاوشگری همراه با تعمیق بخشیدن مباحث 
علوم تجربی طراحی شــده بودند. این آزمایش ها غالبًا با وسایل 

پیرامون به راحتی قابل انجام بودند.

- در تمام مراحل برگزاری مســابقه، در هر ایســتگاه دو داور 
سرآمد و متعهد، دو ناظر و مسئول فنی از دبیرخانه و یک ناظر 
از حوزة آموزش و پرورش استان، براي پاسخ گویی به شکایت هاي 

احتمالی، در محل برگزاری حضور داشتند.

 مسابقه
آقای دکتــر علیرضا کمرئی، معاون وقت آموزش متوســطة 
آموزش و پــرورش در ارتباط برخط، ضمن بازدید از روند اجرای 
مسابقه تأکید كرد: »بهبود کیفیت در آموزش مستلزم معلمانی 
کارآمد با شایســتگی های متفاوت اســت؛ شایستگی هایی که 
قادر باشــند انگیزة دانش آمــوزان را بــرای ورود به عرصه های 
علمی تحریک کنند، یادگیری پایــدار و عمیق به وجود آورند، 
دانش آموزان را در موضوعات یادگیری درگیر کنند، حیطه های 
باالتری از درک و فهم و فراتر از حیطه های شناختی را به دنبال 
داشته باشــند و دانش آموزان را در سطوحی باالتر از یادگیری، 

مانند ترکیب و ارزشیابی، وارد کنند.«
در مسیر خلق، آن موقعیت هایی ارزشمند تلقی می شوند که 
فهم عمیقی از واقعیت علم را در دانش آموزان به دنبال داشــته 
باشند، فرصت های کشف و شهود علمی را پدید بیاورند، ماهیت 
علم را در پدیده ها برای دانش آموزان روشن كنند و الهاماتی فراتر 
از شــناخت به دانش آموزان بدهند. مالحظه می کنید که همة 
این ویژگی ها بی کم و کاســت در یادگیری مبتنی بر آزمایشگاه 
وجود دارند و همین عامل اســت که از مسابقات آزمایشگاهی و 
آموزش های مبتنی بر آزمایش برای دانش آموزان فرصتي بی نظیر 
به وجود می آورد. وی افزود: »من معتقدم، مسابقات آزمایشگاهی 
توانایی معلمان را بهبود می بخشــند و بســتری مناسب برای 
توســعة شایستگی های معلمان به حساب می آیند. این موضوع 
کاماًل پذیرفته شده اســت كه هر کس فاقد کمال باشد و خود 
از شایستگی بهره نبرده باشد، نمی تواند مطیع کمال باشد و در 

دانش آموزانش شایستگی ایجاد كند.«
مدیرکل دفتر دورة اول آموزش متوسطة وزارت آموزش و پرورش 
در ارتباط با ســومین دورة مسابقات آزمایشگاهی دبیران علوم 
تجربی بیان كرد: »علوم تجربی حاصل درک واقعیت های بشری 

است که برای درک و شــناخت پدیده هایی به کار می روند که 
از منظر تربیت دینی و فلســفة تربیت به عنوان بخش مهمی از 
خلقت الهی شناخته می شود. برای تربیت دانش آموزانی کمال جو، 
مسئولیت پذیر و سالم در جامعه، ناگزیریم دست به تربیت علمی 
بزنیم و تفکر انتقادی را در آنان رشــد دهیم. دانش آموزانی که 
دارای تفکر انتقادی هستند، الیه های پنهان و آشکار ذهن خود 
را مــورد تحلیل قرار می دهند و دســت به ابتکار و خالقیت در 

اندیشه ها و رفتار می زنند.«

ایشان افزود: »بخش عمده ای از علوم تجربی به تقویت مهارت 
دست ورزی مربوط است که دانش آموزان با این کار همة حواس 
خــود را برای برقراری پیوند بین نظــر و عمل به کار می گیرند. 
آزمایش های علوم تجربی باید سهم بیشتری از آموزش را به خود 

اختصاص دهند تا تعمیق و تثبیت یادگیری اتفاق بیفتد.«

خانم مریم قربانی، دبیر علمی مسابقات آزمایشگاهی نیز در این 
مورد تأکید كرد: 

»فعالیت های آزمایشگاهی عالوه بر آنکه موجب افزایش جذابیت 
آموزشی و انگیزة یادگیری در دانش آموزان می شوند، درک عمیق 
مفاهیم درسی را تسهیل مي كنند و مهارت دانش آموزان را در به 
کارگیری وسایل و مواد آزمایشگاهی افزایش مي دهند و دستیابی 
به ســطوح باالتر حیطة یادگیری، مانند تجزیه و تحلیل و حل 
مسئله را سبب می شــوند. بنابراین، ضروری است از روش هایی 
که معلمان را در اســتفادة مطلوب تر از وسایل کمک آموزشی و 
آزمایشگاهی در کالس های حضوری و مجازی توانمند می کنند 
بهره گرفته شود. این مهم در برگزاری مسابقات و جشنواره ها با 

رویکرد کاوشگرانه و مهارت محور تحقق می یابد.«


