
سمیه مهتدی
دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی
)دبیر پرونده(

آزاده مدق
کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

مهرناز گوهری
کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

مریم غالمی مقدم
کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

»طراحي مراكز یادگیري«
مراکز یادگیری به منظور برنامه ریزی، طراحی  و بهره گیری از مجموعه ای 
نرم افزارها،  رسانه ها،  از  استفاده  با  جدید  یادگیری  مراجع  و  منابع  از 
سخت افزارها و مواد و منابع اطالعاتی فعالیت می کنند. این مراکز می توانند 
بخشی از یک اتاق، بخشی از یک ساختمان و یا یک ساختمان کاماًل 
مستقل و مجهز باشند. در سایة  ایجاد مراکز یادگیری، یادگیری جایگزین 
آموزش می شود؛ فردیت افراد مورد توجه قرار می گیرد؛ هر شخص با 
توجه به نیاز خود به یادگیری می پردازد و با آهنگ خود حرکت می کند و 
در نتیجه احتمال شکست به حداقل و احتمال موفقیت به حداکثر می رسد. 
در این پرونده قصد داریم به معرفی مراکز یادگیری و انواع آن، مزایا و 
محدودیت ها و ضرورت ایجاد مراکز یادگیری، نحوة طراحی یک مرکز 

یادگیری و روش های احیاء مراکز یادگیری در مدارس بپردازیم. 

لیال سلیقه دار 
دکترای برنامه ریزي آموزشي

الهه خاطری
کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

محسن کردلو
دکترای فلسفه تعلیم و تربیت



ظهور عصر اطالعات یکی از عظیم ترین چالش هایی است که 
امروزه جوامع را تحت تأثیر قرار داده است. حجم عظیم اطالعاتی 
که از طریق کتاب، تلویزیون، بزرگراه های اطالعاتی، کنفرانس های 
ویژگی های  جمله  از  می شوند،  ارائه  مجازی  حقایق  و  ویدیویی، 
محسوس عصر اطالعات است. بدون شک ورود جهان به هزارة 
سوم تمدن بعد از میالد مسیح)ع( و اوج عصر اطالعات، پدیدآورندة  
مناسبات جدیدی در عرصة  حیات بشری است و همراهی با این 
حرکت، در گرو تغییرات اساسی در پرورش توانمندی های انسان 
امروزی است. در این میان، یکی از بسترهای مناسب برای جوامع، 
تغییرات  با  همگام  که  است  مناسبی  یادگیری  مراکز  از  استفاده 
ایجادشده در فناوری ها و اطالعات، به نیاز روزافزون کاربران پاسخ 

می دهند )سلیمانی ازندریانی، 1388(.
مرکز یادگیری عبارت است از محیطی فردی شده که به منظور 
با  انواع رسانه های آموزشی، درگیری  به کاربرد  یادگیرنده  تشویق 
عمدة   مسئولیت  گرفتن  عهده   به  و  یادگیری،  متنوع  فعالیت های 
در  یادگیری  مرکز  است.  شده  طراحی   خویش،  توسط  یادگیری 
واقع مکانی مناسب و مطلوب برای یادگیری فردی شده، فعال و 
یادگیرنده محور  است )زارعی زوارکی، 1384(. به طور کلی می توان 
گفت: توسعة فناوری آموزشی چندرسانه ای و سیستم های فرارسانه ای 
رایانه ای، و نیز افزایش عالقه به آموزش انفرادی و آموزش در قالب 
گروه های کوچک، به ایجاد محیط های خاصی منجر شده است که به 

آن ها مرکز یادگیری گفته می شود )اسکات، 1997(.
مراکز یادگیری را تقریبًا در هر جایی می توان دایر کرد. این مراکز 
می توانند به صورت الکترونیکی باشند و یا فضایی از مدرسه، دانشگاه، 
سازمان و ... را به خود اختصاص دهند. مراکز مزبور به منظور تطابق 
با نیازهای فردی افراد و برای دست  یافتن به اطالعات مورد نیاز 
در یک فرایند یادگیری مادام العمر طراحی می شوند. در واقع محل 
یادگیری فراشناختِی فعالی هستند که در آن ها رسانه ها، مواد و وسایل 
یادگیرندگان  نیاز  براساس   ... و  رایانه ای  بصری،  و  چاپی، سمعی 
فراهم، طراحی، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی می شوند.  هدف اصلی 
چنین مراکزی فراهم  كردن امکانات یادگیری برای مطالعة مستقل 
و خودجوش یادگیرندگان و ارائة خدمات یادگیری رایگان، آسان و 

لذت بخش به مخاطبان است.
مرکز یادگیری فضایی است که افراد می توانند در آن اطالعات و 
مهارت های مورد نیاز خود را از طریق مراجعه به مواد و منابع متنوع 
یادگیری، و مشاوره و راهنمایی های موجود در مرکز بهبود بخشند. 
در واقع نوعی خودگستری و یادگیری خودگردان محسوب می شود 
که براساس نیازهای آنی فرد در هر لحظه در فرایند زندگی و کار 
ممکن است پیش بیایند؛ خواه این کار از طریق امکانات و تسهیالت 
یادگیری الکترونیکی صورت پذیرد و خواه از طریق مراجعه به دیگر 
منابع یادگیری که با مشاوره و راهنمایی های موجود در این مرکز 

میسر می شود )اسکات، 1384(. 
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رسانه های  انواع  کاربرد  برای  محیطی  یادگیری  مرکز  بنابراین، 
بر عهده  گرفتن  یادگیری و  به  تنوع بخشیدن  به  منظور  آموزشی 
مسئولیت یادگیری توسط خود فرد است. در واقع مرکز یادگیری 
مکانی برای حرکت از آموزش محوری  سنتی به یادگیری  محوری 
مستقل و خودجوش یادگیرندگان است. این مرکز امکان ارائة خدمات 
متعدد و متنوع، و یادگیری آسان و لذت بخش را با توجه به تفاوت های 
براساس نوع  را  یادگیری  افراد فراهم می کند. مراکز  برای  فردی 
استفاده کنندگان، می توان به مراکزی با عنوان محیط یادگیرنده محور، 
کتابخانة گسترش یافته، مکانی برای آموزش افراد ناتوان، و نهاد و 
مرکز یادگیری برخط تقسیم کرد. همچنین، مراکز یادگیری براساس 
زمان و مکان ارائة خدمات، به چهار دستة »وابسته به مکان، وابسته 

به زمان، وابسته به مکان و زمان، و تلفیقی« قابل تقسیم اند. 
در برنامه ریزی برای راه اندازی مراکز یادگیری، عواملی چون افراد 
استفاده کننده از مرکز، تجهیزات و مواد و رسانه های مرکز، هدف 
مرکز، آموزش دهندة مرکز )آموزگار، معلم و استاد( و نظایر این ها مؤثر 
هستند. گذشته از اینکه مراکز یادگیری انواع تجربه های یادگیری 
چندرسانه ای را بی واسطه در اختیار یادگیرندگان قرار می دهند، عمومًا 

تدریس و یادگیری فردی شده را به کار می گیرند.  
مرکز یادگیری یادگیرندگان را تشویق می کند مسئولیت یادگیری 
خود را به عهده بگیرند و به آن ها اجازه می دهد تا با آهنگ )سرعت( 
متناسب با خود یاد بگیرند. بنابراین، امکان شکست را به حداقل و 

احتمال موفقیت را به حداکثر می رساند. مراکز یادگیری به یادگیرندگان 
امکان می دهند در تجربة یادگیری مشارکت کنند. همچنین، برای 
آن ها پاسخ و بازخورد فوری فراهم می کنند. آن ها شرایطی را فراهم 
می آورند تا یادگیرندگان زمان بیشتری را روی تکلیف یادگیری صرف 

کنند. بنابراین، عمده ترین مزایای مراکز یادگیری عبارت اند از:

1. کمک انفرادی به یادگیرندگان؛
2. پذیرش مسئولیت یادگیری توسط یادگیرندگان؛

3. یادگیری براساس آهنگ یادگیری خود؛
4. به حداکثر رساندن احتمال موفقیت؛
5. به حداقل  رساندن امکان شکست؛
6. مشارکت فعال در تجربة یادگیری؛

7. فراهم سازی پاسخ و بازخورد فوری برای پاسخ به یادگیرنده؛
8. گذراندن زمان بیشتر روی تجربه های یادگیری )زارعی زوارکی، 

 :)1387
مراکز یادگیری نقاط ضعفی نیز دارند؛ از آن جمله: پرهزینه  بودن، 
ایجاد مرکز و جمع آوری و  برنامه ریزی و  برای  به زمان زیاد  نیاز 
مرتب کردن تجهیزات، مواد و رسانه های مرکز. همچنین، معلمی که 
مرکز یادگیری را اداره می کند،  باید مدیری تسهیل کننده و راهنمایی 

خوب باشد. 

منابع
1. اسکات، آماند) 1384(. طراحی و آشنایی با مراکز مواد و منابع یادگیری.  ترجمه محمد رضا 

 افضل نیا. تهران: تزکیه.
 .ASSUR 2. زراعی زوارکی، اسماعیل )1387(. طراحی مراکز یادگیری- بر اساس الگوی

 تهران: انتشارات علوم و فنون.
 3. زنگنه، حسین )1390(. مبانی نظری و عملی تکنولوژی آموزشی. تهران: آوای نور.

4. اسکات، آماندا )1997(. مرکز یادگیری راهنمایی گام به گام برنامه ریزی، مدیریت و 
ارزشیابی مواد و منابع سازمانی – مترجم: افضل نیا، محمدرضا. تهران. تزکیه.
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مراکز یادگیری با هدف های متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرند 
اولیه شان طبقه بندی می شوند. هنگام  براساس هدف های  و غالبًا 
تصمیم گیری در مورد انتخاب مرکز، باید به نیازهای دانش آموزان 

توجه کرد. آن ها باید این فرصت ها را داشته باشند: 

الف. فرصت هایی برای بازی مستقل و مشارکتی؛  
ب. فرصت هایی برای بازی آرام که از بازی فعال جدا شده باشد؛ 

ج. فرصت هایی برای رشد در همة حوزه های توسعه. 

بخش های مرکز یادگیری 
استودیوی تصویربرداری: این قسمت برای تمرین فعالیت های علمی و انجام پروژه های مربوط به برخی از درس ها مانند تولید مواد 

آموزشی، کار عملی فردی و کار جمعی طراحی شده است.
استودیوی صدابرداری: این قسمت برای تمرین فعالیت های عملی و انجام پروژه های مربوط به برخی از درس ها طراحی شده است. 

سایت رایانه و اینترنت: این سایت برای تمرین فعالیت های علمی و انجام پروژه های مربوط به برخی از درس ها طراحی شده است.
آرشیو فیلم: در این قسمت فیلم های آموزشی مورد نیاز نگهداری می شوند و امکان ضبط برنامه های تلویزیونی و ماهواره ای و همچنین 

تکثیر فیلم وجود دارد.
سالن اجتماعات، اتاق دفاعیه، کالس های آموزشی و کتابخانه از دیگر بخش های مرکز یادگیری هستند )زارعی زوارکی و ابوالقاسمی، 1396(.

انواع مراکز یادگیری
مراکز تدریس: از این مراکز می توان به عنوان محلی برای آموزش انفرادی یا آموزش در قالب گروه های کوچک به جای آموزش 

کل کالس استفاده کرد. 
مراکز مهارت: چنین مراکزی قادرند برای یادگیرندگان فرصتی به منظور انجام تمرین های اضافی مهیا كنند. همچنین، قادرند درسی 

را که قباًل از طریق رسانه یا فنون دیگر تدریس آموخته اند، تقویت کنند. 
مراکز عالقه: مراکز عالقه می توانند عالقه های جدیدی را ترغیب یا تحریک، و خالقیت را تشویق کنند.  

مراکز جبرانی: مراکز جبرانی را می توان برای کمک به یادگیرندگانی به کار برد که در یادگیری یک مفهوم یا مهارت خاص به کمک 
بیشتری نیاز دارند. 

مراکز غنی سازی: این مراکز قادرند تجربه های یادگیری بیشتر و تحریک کننده ای را در اختیار یادگیرندگانی که فعالیت های کالس 
درس یا مرکز یادگیری را کامل کرده اند، قرار دهند )زارعی زوارکی، 1387(.

در حالی که در طول سال بسیاری از مواد و منابع مراکز یادگیری یکسان )پایدار( باقی می مانند، اما بعضی از آن ها به منظور حفظ عالقة 
دانش آموز، به طور مرتب تغییر می کنند. معلمان می توانند براساس برنامه ای درسی که از قبل برنامه ریزی شده است، فعالیت های خاصی را 
برای پشتیبانی از یادگیری دانش آموزان انتخاب کنند. این موارد باید از قبل و طبق سطح عالقه و توانایی دانش آموزان برنامه ریزی شوند. 
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ایجاد و استفاده از مراکز یادگیری، به طور عمده با هدف دسترسی 
به اطالعاتی منسجم برای کسب آگاهی و دانش، و در نهایت نیل به 
معرفت و شناخت صورت می گیرد. استفاده از اطالعات مانند استفاده 
از یک منبع ملی است و استفادة نادرست از اطالعات به مثابة استفادة 

نادرست از منابع ملی است.
بر این اساس، مرکز یادگیری که در مدرسه  و دانشگاه دایر می شود، 
بخشی از ثروت ملی است. عمده ترین علت پیدایش هر نوع مرکز 
یادگیری، رفع نیازهای استفاده کنندگان آن است. در غیر این صورت 
به وجود آمدن چنین مرکزی، در اصل قابل توجیه نیست. بنابراین، 
تبدیل  اساسی  و  مهم  موضوعی  به  استفاده کننده  نیازهای  رفع 
می شود. به تدریج که فناوری توسعه می یابد، برطرف کردن نیازهای 
استفاده کنندگان به شکلی دقیق تر میسر می شود. امروزه، هم با توسعة 
نیازهای  برطرف کردن  گسترده،  و  محلی  شبکه  های  توانایی های 
اطالعاتی افراد با تمام تفاوت هایشان، بیش از پیش میسر می شود. لذا 
باید بر شیوة صحیح استفاده از اطالعات تأکید کرد تا باعث افزایش 

این ثروت ملی شود )زنگنه، 1390(.
جز  یادگیری  مرکز  راه اندازی  و  وجود  می دهند،  نشان  بررسی ها 
جا  هر  دیگر،  عبارت  به  است.  آموزشی  نظام  الینفک  و  ضروری 
یادگیری ضرورت  باشد، وجود مرکز  آموزش  و  یادگیری  از  نشانی 
می یابد. ظهور عصر اطالعات یکی از عظیم ترین چالش هایی است 
که امروزه جوامع گوناگون را تحت تأثیر قرار داده است. ارائة حجم 
عظیم اطالعات با استفاده از کتاب، تلویزیون، کنفرانس های ویدیویی، 
شبکه های اجتماعی و واقعیت مجازی از ویژگی های عصر اطالعات 
است. بدون شک ورود جهان به هزارة سوم و اوج عصر اطالعات، 
پدیدآورندة مناسبات جدید در عرصة حیات بشر است و همراهی با این 
حرکت عظیم در گرو ایجاد تغییرات اساسی در نگرش و توانمندی های 
افراد )دانش آموزان و دانشجویان( است. در این بین، مراکز یادگیری 
می توانند یکی از بسترهای مناسب برای آموزش وپرورش و دانشگاه 
باشند تا همگام با تغییرات ایجاد شده توسط فناوری ها و اطالعات، به 

نیازهای روزافزون کاربران پاسخ دهند.
به نظر می رسد یکی از موارد بنیادی اصالح در نظام آموزشی، ایجاد 
محیط یا مراکزی مرتبط با فعالیت ها و عالقة یادگیرندگان است؛ 
مراکزی كه شرایط مطلوبی برای انواع رشد، مانند رشد فیزیكی، رشد 
ذهنی، و رشد عاطفی و اجتماعی یادگیرندگان داشته  باشند. تحقق 
این امر مهم می تواند از طریق راه اندازی مراکز یادگیری تسریع یابد. 
مراکز یادگیری به عنوان یکی از ارکان مهم رویکرد یادگیری مدرن،  
قادرند با توجه به نیازها و تفاوت های فردی یادگیرندگان، یادگیری 

عمیق و پایداری را برایشان فراهم كنند. 
اهمیت مرکز یادگیری را نمی توان دست کم گرفت. ذهن انسان در 
محیط های ایمن، خالق، چالش برانگیز و سازگار بیشتر می آموزد. مرکز 
یادگیری محیطی برای رشد مغزی و ارتقای یادگیری یادگیرندگان 
است؛ زیرا براساس نیازها و ویژگی های ذهنی و رشدی یادگیرندگان  

طراحی می شود. 
برای  تالش  و  کنجکاوی  سوی  به  را  شاگرد  یادگیری  مراکز 
یادگیری و حل مسائل ذهنی هدایت می کنند.  البته محیط و موقعیت 
یادگیری باید با آمادگی، استعداد، نیاز و گرایش شاگردان متناسب 
باشد. اگر مجموعه عوامل موجود در محیط برای شاگرد برانگیزاننده 
و قابل درک نباشند، مسئله ای در ذهن او ایجاد نخواهد شد یا در 
صورت وجود مسئله، شاگرد توانایی حل آن را نخواهد داشت. به 
هرحال، امکانات محیط آموزشی می تواند در کیفیت و کمیت یادگیری 

شاگردان مؤثر باشد. 
از جمله ضــرورت های دیــگر راه انــدازی مــراکز یادگیری، 
ارائة آمـوزش های مـورد نظر برای بهـبود زندگــی و شــغل افـراد 
و ایجاد زمینـه های مشارکت مؤثر افراد است. همچنیـن، در این 
 روش و به کمـک این مراکز می تـوان با اسـتفـاده از روش های 
یاددهیـ  یادگیـری مشـارکتی و تنـوع در سبـک ها و رویکردهای 
تمامی  برای  را  برابر  یادگیـری  امکانـات  و  فرصت ها  یادگیری، 

یادگیرندگان مهیـا كرد.
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تاکنون متخصصان تعلیم وتربیت الگوهای متفاوت و متعدد طراحی آزا

آموزشی را تدوین و در اختیار دست اندرکاران آموزش قرار داده  اند. 
برخی از این الگوها برای طراحی مراکز یادگیری قابل استفاده و 

استناد هستند. در این بخش به چند نمونه از آن ها اشاره می کنیم. 

مدل P3 یا زنجیرة افراد، فرایند، برونداد
مدل P3 مـدل جامـعی از آمـوزش الکـترونیکی ارائـه می دهـد و 
چارچوبی مفهومی برای آشنایی بیشتـر با آموزش الکترونیکی فراهم 
می كند. در این مدل تالش می شـود مراحل متفاوت فرایند آموزش 
الکترونیکی بررسی شود و نقش ها و مسئولیت های هر یک از افراد 
دخیل در فرایند، به طور مفصل توضیح داده شود. تفکیک اجزای 
یادگیری الکترونیکی به سه بخش افراد، فرایند، و برونداد، و توضیح 
هر بخش به صورت تفصیلی، از مزایای این مدل محسوب می شود. 
مهم ترین ایراد مدل P3 این است که هدف نهایی آموزش را تولید 
محتوای موردنظر می داند. این مدل برای نظریه های جدید یادگیری 

اهمیت چندانی قائل نمی شود.

مدل های مبتنی بر اجتماعات یادگیری
یادگیری  ویژگی های  از  عمیقی  درك  تحقیقی«  اجتماع  »مدل 
الکترونیکی و هدایت و راهنمایی برای یادگیری عمیق از طریق استفاده 
از یادگیری الکترونیکی، به آموزشگران می دهد. براساس نظر طرفداران 
این مدل ها، مؤسسه های آموزش عالی به  تدریج درمی یابند که محتوای 
یک تجربة آموزشی به تنهایی تعیین کنندة کیفیت یادگیری نیست. مدل 
اجتماع تحقیقی سه عنصر کلیدی دارد که باید در برنامه ریزی و ارائة 
عنصر  سه  این  گیرند.  قرار  توجه  مورد  الکترونیکی  یادگیری  تجربة 

عبارت اند از: حضور شناختی؛ حضور اجتماعی؛ حضور تدریس. 

مدل یادگیری تقاضاگرای مک دونالد
هدف اولیة این مدل تشویق مؤسسه های آموزشی به ایفای نقش 
از فناوری در فرایند تدریس است. این مدل بر  فعال در استفاده 
سه تقاضای مصرف کننده تأکید دارد: محتوای با کیفیت باال، شیوة 
ارائه و خدمات. محتوا باید رقابتی، تحقیقی و معتبر باشد. الزم است 
شیوة ارائه وب محور و به صورت الکترونیکی باشد. همچنین، باید از 

برنامه هایی استفاده شود که به تسهیل ارتباط کمک کنند. با توجه به 
اینکه فناوری در یادگیری الکترونیکی عامل اساسی است، اجرای 
این مدل اهمیت سرمایه گذاری در زیرساخت های »فاوا« را مشخص 
می كند. اما این مدل نشان داده است که شبیه سازی آموزش سنتی 
در محیط برخط )آنالین( به هیچ عنوان موفق نیست. الزم است به 
نیازهای یادگیرندگان توجه شود و تغییرات مورد نیاز را در روش های 

آموزشی در محیط برخط به وجود آورد. 

الگوی اشور 
الگوی اشور با عنوان الگویی مطمئن، به معلمان کمک می کند، 
از رسانه های آموزشی در کالس درس به گونه ای مؤثر استفاده کنند. 
درواقع، الگوی اشور نوعی راهنمای عملی برای طراحی و اجرای 
آموزش است. بعد اصلی این الگو ضرورت بهره گیری از رسانه های 
آموزشی در فرایند آموزش و تدریس است. این الگو را نه تنها می توان 
برای تدریس موضوع های درسی در آموزش عمومی به کار برد، بلکه 
برای محیط های تجاری و صنعتی، و تربیت نیروهای انسانی نیز 
می توان از آن استفاده كرد. الگوی اشور را هینیچ، مولندا، راسل و 
اسنمالدینو ارائه كرده اند. این الگو شش گام دارد. با توجه به اینکه 
الگوی اشور در طراحی مرکز یادگیری نقش جامع تری دارد، گام های 

آن را تشریح می كنیم: 

 گام اول: تحلیل ویژگی های یادگیرندگان
در گام نخست باید یادگیرندگان شناخته شوند. این کار از طریق تحلیل 
توانایی آنان میسر می شود. معلمان باید به خصوصیات دانش آموزان 
همچون سن، جنس، پایة تحصیلی و وضعیت فرهنگی توجه کنند. 
است. ضروری  پیش آزمون  از  استفاده  گام  این  در  موفقیت  برای 

 گام دوم: بیان هدف های آموزشی
 گام دوم در طراحی آموزشی، بیان هدف ها در قالب عبارت های خاص 
و مشخص است. هدف ها باید در قالب آنچه یادگیرنده قادر به انجام 
آن است )رفتار مخاطب(، و به عنوان بازده آموزش بیان شوند. شرایطی 
که دانش آموز به انجام یک عمل می پردازد یا شایستگی خود را نشان 
می دهد نیز باید ذکر شود. بهتر است معلمان در تهیه و بیان هدف های 
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آموزشی به مواردی همچون مخاطب، رفتار، شرایط و معیار توجه کنند. 
برای مثال، از دانش آموز )مخاطب( انتظار می رود یک مقالة 300 کلمه ای 
را با بهره گرفتن از مقاله های متفاوت در مورد »مسواک زدن« بنویسد و 

چهار فایده )معیار( برای مسواک زدن  بیان کند )رفتار(.

 گام سوم: انتخاب روش ها، رسانه ها و مواد آموزشی
بیان  و  مخاطبان  تحلیل  عمل  آنکه  از  پس  قسمت،  این  در   
هدف های آموزشی انجام شد، به نظر می رسد گام شروع آموزش 
)دانش، مهارت و نگرش فعلی مخاطب( و همچنین گام پایانی آموزش 
)هدف های آموزشی( مشخص شده است. در این مرحله باید بین این 
دو نقطه پیوندی برقرار شود. بهتر است معلمان برای تحقق هدف های 
آموزشی، از روش های تدریس جدید، مانند روش اکتشافی، و پرسش 

و پاسخ، استفاده کنند. 

 گام چهارم: به کارگیری رسانه ها و مواد آموزشی
 پس از آنکه مواد آموزشی انتخاب، اصالح یا طراحی شدند، برای 
بهره گیری از آن ها باید طرحی اندیشیده شود. نخست مواد آموزشی و 
فعالیت هایی را که در نظر دارید، بازبینی کنید. سپس دانش آموزان را 
آماده کنید و تجهیزات و امکانات مورد نیاز را فراهم آورید. آن گاه مواد 

آموزشی را در اختیار مخاطبان بگذارید. 

 گام پنجم: مشارکت یادگیرندگان
مشارکت یادگیرندگان در کالس درس، برای آنان بازخوردهایی 
فراهم می آورد که بتوانند صحت پاسخ های خود و میزان یادگیری 
خود را درک کنند. اگر بتوان دانش آموزان را در ارائة مواد آموزشی 
مشارکت داد، فضاي یادگیری فعال تر می شود. با پرسش سؤا ل های 
مناسب، بحث گروهی، کار گروهی و با سایر فعالیت هایی که مستلزم 
کار و فعالیت دانش آموزان است، می توان آنان را از حالت شنوندة 

صرف  بودن خارج کرد. 

 گام ششم: ارزشیابی و بازنگری آموزشی
 برای آنکه بتوان سیمای کاملی از آموزش به دست آورد، ارزشیابی 
از کل فرایند آموزش ضروری است. از این رو، نه تنها میزان تحقق 

هدف های آموزشی توسط دانش آموزان ارزشیابی می شود، بلکه میزان 
کارایی رسانه های آموزشی، تناسب روش های آموزشی و ... نیز باید 

ارزشیابی شود.

جمع بندی
الگوی اشور نوعی راهنمای عملی برای طراحی و اجرای آموزش 

است. نمونة کاربرد عملی این الگو عبارت است از: 

تحلیل یادگیرنده
  آیا دانش آموزانی در کالس وجود دارند که ناتوانی یادگیری خاصی 

داشته باشند؟
  نگرش دانش آموزان نسبت به درس جدید چیست؟

بیان هدف های آموزشی
چگونه  دانش آموزان  توسط  آموزشی  هدف های  تحقق  میزان   

اندازه گیری می شود؟

انتخاب رسانه، مواد و روش
  چه رسانه ای برای آموزش درس جدید مؤثر است؟

 آیا برای تدریس تنها می توان از کتاب درسی استفاده کرد؟
 آیا رسانة موردنظر در حال حاضر در دسترس قرار دارد؟

به کارگیری رسانه ها
 آیا من آمادگی استفاده از رسانه ها و مواد آموزشی را دارم؟

 آیا همة آن ها به درستی کار می کنند؟

مشارکت یادگیرنده
  دانش آموزان چگونه می توانند در فرایند آموزش مشارکت کنند؟

 آیا آن ها مهارت های مورد نیاز برای مشارکت در کالس درس 
براساس روش تدریس موردنظر را دارند؟

ارزشیابی و بازنگری
  آیا دانش آموزان توانستند مطالب جدید را خوب یاد بگیرند؟
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عالقه ها 
سبک های یادگیری

انگیزه

انواع دانش
براساس نوع دانش، محتوا و نحوة ارائة آن 

مشخص می شود. 

گروه بندی مشارکتی
é چهار پنج دانش آموز با توانایی های متفاوت

گروه بندی بر اساس توانایی
é تعداد متفاوت دانش آموز با مهارت ها و توانایی های 

یکسان: گروه بندی تصادفی
é تعداد مساوی دانش آموز با انتخاب به صورت تصادفی: 

گروه بندی بر اساس عالقه
é براساس موضوع یا پروژه، خود دانش آموزان انتخاب 

می کنند در کدام گروه باشند: 
گروه بندی بر اساس پروفایل یادگیری

é براساس هوش های چندگانه، عادت های یادگیری و 
ارتباط با دیگران 

مرکز یادگیری مجموعه ای از مواد، منابع و 
فعالیت هاست که برای مرور، تقویت یا توسعة 
یک مهارت خاص یا مفهومی که قباًل آموزش 

داده شده  است، طراحی می شود. 

تعریف مرکز یادگیری

کمک  از  را  دانش آموزان  یادگیری  مرکز 
آنان  برای  را  خودیادگیری  و  مستقل  معلم 

تسهیل می کند.

برای توانمندسازی دانش آموز در زمینة کار در 
گروه های گوناگون

برای تشویق همکاری فعال بین دانش آموزان
برای آموزش تصمیم گیری، کار مستقل و خودنظارتی

برای ارائة فرصت یادگیری مسئوالنه

چرا مرکز یادگیری؟

تفاوت های علمی

مراکز یادگیری از تفاوت های دانش آموزان حمایت می کنند

سطح سواد
دانش قبلی

آمادگی رشد

مهارت های تفکر
میزان یادگیری تفاوت های شناختی

تفاوت های اجتماعی 
یا احساسی

برنامه ریزی محتوا

گروه بندی دانش آموزان

انواع مراکز یادگیری

مبتنی بر برنامة درسی
مبتنی بر موضوع

به انتخاب دانش آموز / خودراهبری
با تمرکز بر هوش های چندگانه

حقایق
مفاهیم
اصول

مهارت ها
نگرش ها

حل مسئله

توجه بیشتر به تفاوت های فردی
آسیب کمتر به عزت نفس 

کارایی بیشتر

منطق گروه بندی
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  برنامه ریزی؛ 5 تا 10 دقیقه
دانش  آموزان در مورد برنامه هایی که باید در مرکز انجام 

شوند، بحث و گفت وگو می کنند.
 کار مرکز؛ 20 تا 25 دقیقه

دانش آموزان و معلم در مرکز کار می کنند. 
دانش  آموزان نتایج ملموسی را نمایش می دهند.

  مرور و به اشتراک گذاری؛ 10 دقیقه
دانش آموزان در مورد کارهایی که انجام داده اند، گفت وگو 

می کنند. دربارة اینکه برنامه هایشان چگونه باید تغییر کند و در 
مورد برنامة بار بعد هم فکر می کنند.

سازماندهی کالس درس

مکان هایی برای کار گروه کوچک
مکان هایی برای تعامل دانش آموزان با هم

هماهنگی بین مناطق ساکت و غیرساکت
برنامه ریزی مواد، منابع و ابزار برای استفادة دانش آموزان 

مکان هایی برای نمایش کار دانش آموزان

مدیریت مراکز

زمانی که کارهای تعریف شدة کالس انجام شده اند
برای انجام ارزیابی فردی دانش آموزان

برای تدریس جایگزین
به   عنوان بخشی از تدریس ایستگاهی

چه زمانی؟

زمان مرکز یادگیری چگونه تقسیم بندی می شود؟

اگر فضا محدود بود چه کنیم؟

استفاده از:
کیف های زیپ دار
کیسه های جایزه
صندوق  کشویی
ظرف های غذا

تخته های آهن ربایی
قفسه های مجالت

جعبه های پیتزا

نظارت بر فرایند كار مراکز

معلم :
é مشاهده ها / فهرست وارسی ها 

)چک لیست ها(
é ارائه ها

é مصاحبه ها
é روش های غیررسمی

دانش آموز:

é خودارزیابی
é چارت ها

é نوارهای صوتی
é بررسی هم گروهی ها

é دست سازه ها

ارزیابی و نظارت

معلم:
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اهمیت محیط یادگیری را نمی توان دست کم گرفت. ذهن انسان 
در محیط های ایمن و بهداشتی، خالق، چالش  برانگیز و سازگار بیشتر 
می آموزد. در طراحی مراکز یادگیری نباید فراموش شود که محیط 
طراحی شده، محیطی برای رشد مغزی و ارتقای یادگیری یادگیرندگان 
است و هرگونه قصور می تواند آثار زیان بار و جبران ناپذیری را پدید 
آورد. طراحی اصولی و فلسفی فضاهای یادگیری در کیفیت بخشی به 
فضا مؤثر است و چارچوبی شخصیتی به افراد می دهد؛ زیرا پیشرفت 

و شناخت از خود، هم ارز و مکمل درک فضاست. 
به یقین، به دست آوردن یک نسخة نهایی برای طراحی فضاهای 
یادگیری کار چندان ساده ای نیست و بیشتر ما را بر آن می دارد که از 
خود بپرسیم: چگونه می توان محیطی بر اساس نیازها و ویژگی های 
مؤثر رشد یادگیری افراد شکل داد تا شرایط یادگیری را تسهیل كرد؟ 
در ادامه، برخی از مالحظات طراحی به  قصد ایجاد مرکز یادگیری یا 

شکل دهی مجدد آن را می آوریم:
  از یک کمیتة تدارکاتی به همراه مجموعه ای از »سرمایه داران« 
برای پاسخ دهی به این سؤال استفاده کنید. ابتدا از سایر مراکز بازدید 
به عمل آورید و سپس از خود بپرسید: »استفاده از چه موادی صحیح 
بوده« و در مرکز رعایت شده، و »استفاده از چه موادی اشتباه بوده 

است«.
  اگر برایتان مقدور است، از همان آغاز طراحی مرکز یادگیری، 
از یک مهندس طراح دعوت به عمل آورید. در این صورت، به جای 
برخورداری از حمایت شخصی در زمینة طراحی ترکیبی یا شناور، یک 
مهندس طراح با شماست. او در زمینه های گوناگون طراحی مرکز و 
شیوة  طراحی آن در هر مکانی از شما سؤاالتی خواهد پرسید و شما 

می توانید در زمینة فعالیت هایی صحبت کنید که در این مرکز مد نظر 
شما هستند.

  برای آینده برنامه ریزی کنید، اما در طراحی خود از فناوری هایی 
یاد نکنید که هنوز در دسترس شما قرار  ندارند و در عمل قابل 

استفاده  نیستند.
  به خاطر داشته باشید که فناوری های قدیمی تر به ندرت جایگزین 
پویا نمایی  رادیو،  کتاب،  هستند.  جدید  فناوری های  برای  مناسبی 
)انیمیشن(، تلویزیون و اینترنت همگی به گونه ای اطالعات را به 
افراد ارائه می کنند و استفاده از آن ها در آینده نیز تداوم خواهد داشت.

  بیاموزید که طراحی طراح و یادداشت های او را در زمینة نکات 
اصولی در طراحی مراکز یادگیری دقیقًا مطالعه و موقعیت های طراحی 
شده و داده ها را موشکافانه بررسی کنید. از طراحی انجام شده به شیوة 

روزآمد به عنوان یک طرح شناور استفاده کنید. 
در انتها باید گفت تمام توجه به طراحی مرکز و برنامه و فعالیت های 
آن، از جمله شناسایی توانایی ها و حیطه های تخصصی کارکنان، 
توسعة امکانات و طراحی خدمات و برنامه ها، باید به نیازهای کاربران 
معطوف باشد. در غیر این صورت، مرکز یادگیری بالاستفاده خواهد 
بود. زمانی که مرکز یادگیری تنها برای کاربرد در زمینة آموزش رسمی 
نیز مورد استفاده قرار می گیرد، در نظر گرفتن اهداف آموزشی، نیازهای 
کاربران و تخصیص بودجه به گونه ای صحیح نیز باید مد نظر قرار 

گیرد )زنگنه، 1393(.
مراکز یادگیری می توانند حضوری یا الکترونیکی باشند. عناصر 
اصلی در طراحی هر مرکز یادگیری الکترونیکی را می توان چنین بیان 

کرد )آندرسون و الومی، ترجمة زمانی، 1385(:
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1. طراحی و تولید دوره افزار: حتی در مرحلة شروع اندیشه 
در مورد طراحی و تولید برنامة مراکز یادگیری الکترونیکی، به نظر 
عاقالنه است، همة آن هایی  را که احتمااًل در هر مرحله درگیر بوده اند، 
در نظر بگیریم. رهبران و هدایتگران برنامه می توانند برای افزایش 
چنین مشارکتی، طرح اولیه ای تهیه کنند که در آن اهداف برنامه و 
نیاز یادگیرندگان تعیین شده و رویکرد مورد نظر برای مرکز یادگیری 
الکترونیکی پیشنهاد شده باشد. این راهبرد فرصتی را برای واحدهای 
خدماتی فراهم می کند تا به بیان موضوع هایی بپردازند که آن ها را 
تحت تأثیر قرار خواهند داد و برای استادان این امکان را فراهم 

می کند که محتوا و روش آموزشی پیشنهادی خود را مطرح کنند.
2. نظام مدیریت یادگیری: تصمیم گیری کلیدی دیگری که در 
مرحلة  طراحی و تولید باید انجام شود، انتخاب نظام مدیریت یادگیری 
است. مهم ترین سؤال این مرحله آن است که: آیا از نرم افزارهای 

وارداتی استفاده شود یا یک نظام داخلی و خانگی طراحی شود؟
3. کتابخانه ها و منابع دیجیتال: اتصال و ارتباط نظام مدیریت 
یادگیری به منابع الکترونیکی عنصری اساسی در هر مرکز یادگیری 
الکترونیکی است. برای دستیابی به منابع و اشتراک گذاشتن آن ها، 
کتابخانه های مؤسسه ای و عمومی به توسعة  نظام ها و پروتکل ها 
پرداخته اند. هم اکنون بسیاری از آن ها دروازه هایی الکترونیکی برای 

موجودی ها و دارایی هایشان دارند.
4. خدمات یادگیرنده: در مراکز یادگیری الکترونیکی، همیشه 
بیشترین توجه صرف درس افزار و سخت افزار برای عرضة آموزش 
می شود. خدمات ارائه شده در این مراکز باید به گونه ای باشد که 
با ظهور گزینه های جدید و تغییر انتظارات و توقعات یادگیرندگان 

سازگار باشد.
5. پرتال کاربران: پرتال به کاربران اجازه می دهد از طریق امنی 
وارد شبکه شوند و به هر اطالعاتی که عالقه مندند، دست یابند؛ مانند 

نظام اطالعاتی یادگیرنده، نمره ها و ...
6. ارزشیابی کیفی: مراکز یادگیری الکترونیکی باید طرحی برای 
ارزشیابی مستقل از تمام جنبه های نظام و به ویژه از میزان موفقیت در 

رسیدن به نتایج نهایی یادگیری داشته باشند.
7. مدیریت تغییر: هر تالش آموزشی معتبر در پاسخ گویی به 
دانش جدید، نیاز یادگیرندگان و بازار کار و ... به صورت پویا عمل 

می کند. مراکز یادگیری الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنا نیستند.
8. رهبری: مانند هر سازمان دیگر، تغییرات مؤثر در مراکز یادگیری 

الکترونیکی با رهبری آغاز می شوند. 
9. کنترل و نظارت: یک هیئت نظارتی مورد نیاز است تا مجموع 
موضوع های فوق را در ارتباط با مراکز یادگیری الکترونیکی نقد و 

بررسی کند.
10. ارتباطات: هیئت نظارت باید فرایندی را ایجاد کند که از 
طریق آن تولیدات و ایده های مراکز یادگیری الکترونیکی به طور 
منظم از طریق روزنامه ها و دیگر رسانه ها در سطح داخلی و به وسیلة 

مجله ها و سمینارها در سطح خارج منتشر شوند.
11. پروژه های آزمایشی و ارزشیابی: یک بعد مهم تغییر، 
استفاده از پروژه های آزمایشی برای تولیدات جدید است. البته تأثیر 
چنین پروژه هایی باید قبل از اینکه تولیدات مزبور در سطح وسیع تری 
پذیرفته شوند، مورد ارزشیابی قرار گیرد )زارعی زوارکی و همکاران، 

.)1388
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تبدیل شـدن مدرسـه به مرکـزی یادگیـری که بـرای مخاطبان و 
ذی نفعان خود، اعم از دانش آموزان، معلمان و والدین منابع، ابزار و 
امکانات یادگیری را فراهم می آورد، ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر 
می رسد. بی شک پیشنهادها می توانند در ایجاد و شکل گیری مرکز 
یادگیری در هر مدرسه مؤثر واقع شوند. توجه به شرایط هر مدرسه نیز 
می تواند به شکل گیری مرکز یادگیری مؤثر و متناسبی منجر شود. در 

این نوشته برخی موارد و راهکارهای تقویت مرکز یادگیری آمده اند.

 کتاب، قلب مرکز یادگیری
به  یادگیری  برای  مرکزی  به عنوان  بتواند  مدرسه  اینکه  برای 
کتاب های متنوع در زمینه های گوناگون مجهز شود، الزم است از 
ظرفیت خانواده ها و نیز نهادهای بومی و محلی بهره مند شود. در این 
زمینه شناسایی زمینه ها و موضوع های کتاب های موجود در مدرسه 
گام اول است. در ادامه، تعیین نیازها و مشخص کردن نوع درخواست 
به  توجه  برای دریافت کتاب، و همچنین  معلمان و دانش آموزان 

نیازهای یادگیری که معلمان شناسایی می كنند، اهمیت دارد.

  تجربه: کافة کتاب
در مدرسة ما، دسترسی به کتاب و کتابخانه از طریق تأسیس »کافه 
کتاب« به شکل ساده و راحتی در آمد. این ایده از آنجا شکل گرفت 
که بسیاری از دانش آموزان، از اینکه بتوانند در کنار یکدیگر و گاهی 
همراه معلمان در محیطی مانند کافه بنشینند، نوشیدنی بنوشند و کتاب 
بخوانند، یا دربارة کتاب صحبت کنند، لذت می بردند. همین موضوع 
موجب شد زمینة اهدای کتاب توسط آن ها افزایش یابد. در این 

تجربه، بخشی از مدرسه که تا 
پیش از این کاربری دیگری نداشت، 

به کافه کتـاب اختصاص داده شد و به محل 
رفت و آمد بسیـار معلمان و دانـش آموزان و گـاه والدین 

تبدیل شد.

  منابع نوشتاری دیگر
به  یادگیری، امکان دسترسی  نیاز در مرکز  از دیگر منابع مورد 
متونی است که لزومًا در دسته بندی کتاب ها قرار نمی گیرند. مقاالت، 
مجله ها و فصلنامه ها از همین دسته هستند. معلمان در کتابخانة مرکز 
یادگیری به این گروه از منابع نیاز دارند. معمواًل اشتراک با مجله های 
عمومی، و نیز در حوزة تخصصی معلمان از جملة ضرورت هاست. در 
عین حال، تهیه و تأمین این قبیل مواد نوشتاری متناسب با ذائقه و 
نیاز دانش آموزان، می تواند كامل کنندة کتابخانة این گروه از مخاطبان 

باشد.

 تجربه: نشریة محلی
از جمله مجله های پرطرفدار مدرسه که همه ساله مورد استقبال 
دانش آموزان و والدین قرار می گیرند، نشریه های اختصاص مدرسه 
تولید  برای مدرسه و محله طراحی و  بومی  هستند که به صورت 
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می شوند. معلمان، دانش آموزان و 
نیز نهادهای محلی و اهالی اطراف 
مدرسه در تولید این مجله ها نقش 
مهمی دارند و به همین دلیل به 
نوعی خودشان را در آن می بینند. 
به  افراد  می شود  موجب  کار  این 
مدرسه، به مثابة یک کانون محلی 
بنگرند و آن را مرکزی برای مطالعه و 

دانستن احساس کنند.

  شبکه ها و رسانه های اجتماعی
مرکز  ملزومات  دیگر  از  اینترنت  و  به فضای مجازی  دسترسی 
یادگیری است. نیاز است در مدرسه امکان و تسهیالت الزم برای 
دسترسی به اینترنت فراهم باشد و در عین حال، با رعایت مالحظات 
تربیتی در این زمینه، امکان جست وجوگری در فضای مجازی فراهم 
برای  امر  متصدیان  نظارت  با  می تواند  مدرسه  رایانة  مرکز  شود. 

جست وجو و مطالعه، دسترسی به فضای مجازی را میسر سازد.

تجربه: کافی نت
یکی از اقدامات سودمند مدرسه در سال های گذشته، راه اندازی 
کافی نت بوده است. بخشی از مدرسه که امکان حضور دانش آموزان 
در آن به سادگی و در طول زمان مدرسه فراهم است، به کافی نت 
اختصاص داده شده است. معلمان نیز می توانند، عالوه بر بهره مندی 
از این فضا، برای جست وجوهای مورد نیاز خود، کالس های درس 
را براساس روش های تدریس فاوا )فناوری اطالعات و ارتباطات( 
در این مکان برگزار کنند. در ساعات خارج از ساعات کاری مدرسه، 
کافی نت امکان خدمات رسانی به خانواده ها را فراهم می کند. به 
دلیل وجود نظارت بر جست وجوها، بسیاری از اهالی محلی ترجیح 
می دهند از این فضا برای سپری کردن اوقات فراغت فرزندانشان 

استفاده کنند.

  دست سازه ها
می توانند  که  یادگیری، دست سازه ها هستند  زمینه های  از  یکی 
مکانی اختصاصی داشته باشند تا شبیه نمایشگاهی دائمی، امکان 
بازدید و استفاده به منظور یادگیری را برای دانش آموزان ایجاد کنند. 
جایی که ضمن نگهداری نمونة دست سازه های دانش آموزان، تالش 

می شود ابزار و امکانات در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.

 تجربه: دورریختنی های ارزشمند
راه اندازی کنج ساخت وساز در مدرسه، که در آن عالوه  از  بعد 
بر نگهداری دست سازه های دانش آموزان و معلمان در درس های 
بر  مبتنی  درسی  گوناگون  کالس های  برگزاری  زمینة  متفاوت، 
خالقیت«  »کنج  به  کم کم  محل  این  شد،  فراهم  دست سازه ها 
تبدیل شد؛ جایی که دانش آموزان می توانند به کمک ابزار ساده و 
در بسیاری موارد از دورریختنی ها، به ذوق و میل خود استفاده کنند 
و ساختة نهایی شان را در این فضا، به عنوان نمایشگاهی نیمه دائمی، 

ارائه دهند.

  نقشه ها و اطلس های جغرافیایی
دسترسی به نقشه های تاریخی و جغرافیایی می تواند به افزایش 

یادگیری دراین باره کمک کند.

 تجربه: هر دیوار یک نقشه
از  نقشه ها  آوردن  بیرون  ما  مدرسة  خوب  تجربه های  جمله  از 
بایگانی نسبتًا بسته و تاریک، و قرار دادن آن ها روی دیوارهای 
مدرسه است. به این منظور یکی از طبقات مدرسه به تاریخ و جغرافیا 
اختصاص داده شد و نقشه ها براساس دسته بندی و روایت مشخصی 
به دیوارها نصب شدند. همین امر موجب شد تا با خالقیت، برخی 
موضوع ها و نقشه ها به راه پلة  همان طبقه و کف و سقف آن منتقل  
و نقاشی شوند. این اتفاق برگزاری کالس های تاریخ و جغرافی را 

به همین سالن کشاند.
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  گالری عکس و تصویر
در تهیة برخی محتواهای یادگیری، امکان مشارکت دانش آموزان 
بیشتر فراهم است. از آن جمله می توان به آرشیو و گالری عکس 
و تصویر، نقاشی ها و دیگر نمودهای بصری اشاره کرد. عالوه بر 
اینکه این نمونه ها می توانند در موقعیت های گوناگون در معرض دید 
دانش آموزان باشند، در عین حال نسخه های الکترونیکی آن ها که 
براساس موضوع طبقه بندی شده اند، در فرایند یاددهی ـ یادگیری مورد 
استفاده قرار می گیرند و می توان از مشارکت دانش آموزان برای تهیه 

و تکمیل این گالری و به روزرسانی آن بهره برد.

  بسته های یادگیری و محتوای الکترونیکي
فرایند  برای  تسهیالتی  می کوشد  معلمان  ویژة  یادگیری  مرکز 
یاددهی ـ یادگیری فراهم آورد که از جملة آن ها تهیه و گردآوری 
بسته های یادگیری و محتوای الکترونیک است. در این زمینه مدرسه 
می تواند تولیدات معلمان را، اعم از طراحی های آموزشی، بسته های 
یادگیری و محتوای الکترونیکي نگهداری کند و زمینه را برای به 

اشتراک گذاری آن ها فراهم آورد.

  فیلم و صوت آموزشی
در آموزش برخی درس ها استفاده از فیلم و صوت آموزشی تأثیر 
باالیی دارد. هر چند تا اندازه ای مرکز رایانه و سایت مدرسه این 
امکان را برای جست وجو در فضای مجازی فراهم می کند، اما وجود، 
تهیه و طراحی فیلم و صوت مربوط به معلم و دانش آموزان هر مدرسه 

نیز اهمیت دارد.

 تجربه: به زبان خود
یکی از اقدامات مناسب در تکمیل بخش فیلم و صوت مدرسه 
مربوط به اقدام یکی از معلمان بوده است. او از دانش آموزان خواست 
در مطالعه و یادگیری درس، محتوا را به زبان خود در قالب یک فایل 
صوتی شرح دهند. برای تهیة این قالب ها اصول و چارچوب هایی را 
ارائه داد و تمام محصوالت صوتی را آرشیو کرد. در حال حاضر از 
جمله پرمراجع ترین بخش های مرکز یادگیری مدرسه، بخش دریافت 

فایل صوتی مربوط به شرح درس توسط دانش آموزان است.

  نقشة مفهومی و اینفوگراف درسی
بخشی از یادگیری از طریق نقشه های مفهومی، اینفوگراف، چارت، 
نمودار و مواردی از این دست انجام می گیرد. تولید این قبیل مواد 
و  می پذیرد  صورت  دانش آموزان  و  معلمان  مشارکت  با  یادگیری 
دسترسی آسان مخاطبان به آن ها، و نیز طبقه بندی موضوعی می تواند 

به تأثیرگذاری آن ها در یادگیری منجر شود.

  تجربه: برترین ها
در یکی از اقدامات مدرسه، معلمان به صورت هماهنگ و متناسب با 
بخش بندی کتاب درسی خود از دانش آموزان دعوت کردند برای هر 
فصل از کتاب، یک نقشة مفهومی طراحی کنند. نمونه ها به داوری 
آن ها و معلمان رسید و نمونه های برتر همراه نام دانش آموزان برتر 
در مجلدی به چاپ رسید تا در دیگر موقعیت های یادگیری از آن 

استفاده کنند.

برای شناسایی کارآمدی یک مرکز یادگیری چندین راه وجود دارد: 

 اول آنکه باید مركزي باشد كه معلم بتواند كارآمدي را به آسانی کنترل 
كند. جایگاه مکانی هر مركز یادگیری می تواند کالس درس باشد و مواد 
آموزشی باید به گونه ای در آن قرار گیرند که دستیابی به مواد برای معلمان 
آسان باشد. همچنین، معلمان به راحتی بتوانند تشخیص دهند كدام مادة 

آموزشی برای تدریس آن ها در هر جلسه مناسب تر است. 
 دوم اینكه مواد آموزشی و منابع اطالعاتی بایدچنان منظم در آن قرار 
گرفته باشند که یادگیرندگان بتوانند به راحتی »بخوانند« چه موادی در 
مرکز وجود دارد و چه مواد و منابع دیگری می توانند جایگزین مواد موجود 
شوند. بزرگ ترین مشخصة کارآمدی منابع اطالعاتی موجود در هر مرکز 

یادگیری آن است که یادگیرندگان و کاربران اطمینان خاطر دارند که یاد 
دهند. یا افرادی هم چون کتاب داران و سایر متخصصان موجود در هر 
مرکز یادگیری، برای انتخاب یا سفارش منابع اطالعاتی به آنان کمک 
می کنند. این افراد به لحاظ اطالعاتی در انتقال اطالعات خود در زمینة 
منابع موجود با صبر و حوصله و انعطاف پذیری زیادی پاسخگوی سؤاالت 
و نیازهای کاربران هستند. هر مرکز یادگیری باید خود راهبری را در 

کاربران رشد دهد.
  سوم اینكه مرکز یادگیری کارآمد، مرکزي است که ما نتوانیم مرکز 
یادگیری دیگري را جانشین مناسبی برای آن برگزینیم )اسمیت و اسمیت، 

.)1993
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