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در ویژه نامه هاي ششم و هشتم، هدف اصلي تعامل 
با معلم بود. روش های�ي ارائه کردیم که با توجه به 
محدودیت ه�اي معل�م در کالس درس، ب�ه بهبود 
یادگیري کمک مي کردند، اما با وجود تالش هاي زياد 
و بهره گيري از نظر كارشناسان متخصص تعليم وتربيت در 
تدوين و تأليف اين ويژه نامه ها، اقبال عمومي معلمان براي 
استفاده از اين شيوه ها در كالس درس زياد نبود! وقتي در 
پي علت برآمديم و با معلمان در اقصانقاط كش��ور ديدار 
و گفت وگ��و كرديم، به محدوديت ه��اي آن ها پي  برديم. 
متوجه ش��ديم،كليد اصلي آموزش در مدرس��ه به دست 
مديريت اس��ت و در صورتي كه او آگاهانه و با برنامه ريزي 
از نيروهاي آموزشي مدرسه كمك بگيرد، معلم مي تواند 

به بهبود شيوه هاي يادگيري در كالس اقدام كند.
در برنامه ريزي ويژه نامة پنجم و نهم، س��عي كرديم وارد 
اين موضوع ش��ويم. تا از طريق مديريت مدرسه و تعامل 
با ايشان و معرفي شيوه هاي مدل سازي شده در ويژه نامة 
گذشته، براي معلمان با مشاركت مدير، كارگاهي برگزار 
كنيم. تا با ايجاد انگيزه و ارائة مدل با مثال هاي گوناگون، 

معلمان درس ها را به توليد محتوا دعوت كنيم.
جالب است كه مديران كمتر به اين برنامه  توجه كردند. 
بعضي از مديران نيز تالش كردند معلمان را همراه كنند، 

ليكن در سازمان دهي موفق نبودند.
در ادامه، گزارش��ي از معدود كارگاه هاي برگزارش��ده را 
مالحظ��ه مي كنيد كه مدی�ران معرفي ش��ده، با عالقه 
و ت��الش ف��راوان از اين ايده اس��تقبال و حمايت كردند 
ت��ا كارگاه برگزار ش��ود و در تع��دادي از آن ها، محتواي 
توليدشده توسط بعضي از دبيران اجرا شد و گزارش اجرا 

نيز در ادامة گزارش كارگاه مي آيد.
با توجه به مباني نظري و تجربياتي كه در سه فصل قبل 
آمده است و گزارش هاي ارائه شده در اين فصل، مي توان 
از تجربيات و توانايي هاي خوب كادر آموزشي و پرورشي 
مدرسه كمك گرفت و با تشكيل كارگروه هاي تخصصي، 
كيفيت آموزشي ، پرورشي و پژوهشي مدرسه را تا سطح 

قابل قبولي ارتقا داد.
به اميد روزي كه هر مدرسه، خود عامل توليدات فراوان 

آموزشي وپرورشي باشد.

كليد تغيير در دست مديران
گزارش کارگاه مشترک معلمان و مدیران
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اولين كارگاه به همت اعضاي اتاق فكر و مسئوالن مجتمع 
آموزشي»جواداالئمه)ع( يزد«، در اسفندماه 1393 برگزار 
ش��د. در اين كارگاه، معلمان مدارس دورة متوسطة اول 
مجتم��ع گرد هم آمدن��د تا پس از آش��نايي با جزئيات 
مدلي كه در ويژه نامة هش��تم ارائه ش��ده ب��ود، در قالب 
فعاليت هاي عملي به تعامل بپردازند و در گروه آموزشي 
خود، يك موضوع درس��ي را انتخاب كنند و جلس��ه اي 
درسي را براس��اس آن طراحي كنند. مدل مذكور شش 
محور را دربرمي گرفت: مرتبط ساختن محتوا با زندگي؛ 
كارگروه��ي؛ تولي��د مفهوم به وس��يلة يادگيرنده؛ تأكيد 
ب��ر فعاليت هاي عملي و فك��ري و مهارت هاي فرايندي؛ 
اس��تفاده از تكنيك هاي ارزش��يابي مس��تمر؛ استفاده از 

روش هاي جايگزين و متفاوت براي ارزشيابي پاياني.
نمونه اي از برگه هاي طراحي معلمان را در زير مي بينيد:

تعدادي از اين معلمان طرح درس خود را بيشتر به صورت 
ذهني تنظيم مي كنند. شايد نوشتن كمي سخت به نظر 
بياي��د، ليكن به ارائة بهتر درس و كنترل و اش��كال يابي 
كمك ش��اياني مي كند. البته اين مدل به تازگي معرفي 
ش��ده اس��ت و بر فعاليت هاي متنوعي مبتني است كه 

دانش  آموزان در كالس درس اجرا مي كنند.
در خالل اجراي كارگاه، توجه ما به چند نكته جلب شد:

ال��ف( عموم معلمان از کمبود وقت در كالس هاي خود 
ش��كايت داش��تند. به نظر ايش��ان، آموزش به اين شيوه 

)فعال(، زمان بيشتري را در كالس درس مي طلبد.
ب( اجراي شیوة فعال براي دانش آموزان جذاب است، 
ليكن با  آزمون هاي تستي كه مجموعه برگزار مي كند و 
رتبه و تراز دانش آموزان در آن ها ارائه مي شود، هماهنگي 

ندارد.

ع آموزشي 
ن مجتم

کارگاه معلما

ع( یزد
جواداالئمه)

 شیوة ارزشیابي مستمر که در مدل شش محوري ارائه شد، 
با آموزش در سطح دانش       هماهنگي ندارد. در مدل آموزش 
دانش محور، همان آزمون هاي دانشي و حافظه اي کارایي دارند 
و اگر معلم بخواهد روش ارزشیابي خود را تغییر دهد ، الزامًا 
روش آموزش هم مبتني با آن تغییر خواهد کرد
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بنابراين معلمان بايد ش��يوة آموزش 
را طوري تنظي��م كنند كه بچه ها در 

آزمون ها موفق شوند.
ج( شيوة ارزشيابي مستمر كه در مدل 
ش��ش محوري ارائه شد، با آموزش در 
سطح دانش       هماهنگي ندارد. در مدل 
آموزش دانش محور، همان آزمون هاي 
دانشي و حافظه اي كارايي دارند و اگر 
معلم بخواهد روش ارزش��يابي خود را 
تغيير دهد ، الزام��اً روش آموزش هم 

مبتني با آن تغيير خواهد كرد.
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در انتهاي كار، از دبيراني كه تمايل داش��تند اجرايش��ان 
مش��اهده و مس��تند ش��ود، دعوت به عمل آم��د و ندا 

ذاکریان، دبير علوم كالس هفتم، اظهار تمايل كرد. 
فرداي آن روز در ساعت 8 صبح، در آزمايشگاه دبيرستان 
دخترانة جواداالئمه، ب��ا دانش آموزان پاية هفتم بوديم و 
مبحث دما و گرما را با انجام فعاليت هايي با دانش آموزان، 
ب��ه بح��ث گذاش��تيم. دانش آموزان ب��ا اش��تياق فراوان 
آزمايش ها را انجام مي دادند و معلم با نظارت و راهنمايي 

حين آزمايش، موارد الزم را تذكر مي داد.
در اين ش��كل از آموزش، معلم قادر اس��ت هنگام انجام 
آزمايش، با چك ليس��تي )فهرست وارس��ي( ك��ه از قبل 
تهي��ه كرده و البته م��وارد آن را به اط��الع دانش آموزان 
رس��انده است، ايشان را ارزشيابي كند. اين نوع ارزشيابي 
كه ارزش��يابي رش��ددهنده نيز ناميده مي شود، به عمق 
يادگي��ري دانش آم��وزان مي افزايد. چ��ون در آن معلم و 

دانش آموز هم سو و هم هدف پيش مي روند.

میزان سنجش تحقق هدفهدف

دانش آموز با مفهوم انرژي آشنا 
مفهوم انرژي را ياد گرفته باشدشود

معلم هدف را به صورت 
شفاف بیان مي کند و 

دانش آموز مي داند پس از 
آموزش با چه مالک هایي 

سنجش مي شود!

این جمله گنگ است دقیقًا 
باید جمله اي بیاید که بیان 

کند یا نشان دهد دانش آموز 
چه کارهایي باید انجام دهد 

تا معلم بفهمد او با مفهوم 
انرژي آشنا شده است.

مثالً دانش آموز بگوید:» ما براي انجام هر کاري 
به انرژي نیاز داریم. براي انجام بازي، درس  
خواندن، خوابیدن و... به انرژي نیازمندیم.«

حال هدف را با ارزش کن
دانش آموزان از قبل با مفه��وم انرژي در دوران ابتدايي 
آش��نا ش��ده اند. مثاًل به عنوان راه��كار، از دانش آموزان 
بخواهيم در گروه هاي خود داستان كوتاهي بنويسند و 
زير مواردي را كه  در آن ها به مفهوم انرژي اش��اره شده 
اس��ت، خط بكشند. اين داس��تان ها را روي برد كالس 
نصب كنند و گروه ها نظرات خود را زير آن ها بنويسند.

در اين فعاليت، معلم از قبل مالك هاي س��نجش را به 
دانش آموزان اعالم كرده اس��ت و دانش آموزان براساس 

اين مالك ها كارهاي گروه ها را ارزيابي مي كنند.

در نشستي که بعد از اجراي کارگاه، در تهران و با 
طاهره رستگار )کارشناس و صاحب نظر ارزشیابي(
داشتیم، ایشان طرح درس هاي تنظیم شدة معلمان 
را بررسي کرد. در نمونة زیر، بین هدف و شاخص هاي 
سنجش هدف تفاوتي لحاظ نشده است.
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