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تدريس
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دبستان دخترانه ي حضرت زينب)س( مدرسه اي دولتي است كه در منطقه ي خراسان شمالی 
شهر شيروان و روستای حسين آباد  قرار دارد. زهرا مال علی نژاد مدير  و آموزگار پايه ي ششم 
آن است. مدرسه ۱۷۰دانش آموز دارد و ۷ كالس درس؛ جمعيت تقريبي هر كالس ۲۰ تا ۳۰ نفر 

است. زهرا مال علی نژاد در پايه ي ششم در كالسش ۳۰ دانش آموز دارد.

در پايه ي چهارم مشــغول تدريس جدول 
بودجــه از درس مطالعات اجتماعي بودم 
که شــامل هزينــه و درآمــد و پس انداز 
بــود. عکــس پويانمايي )انيميشــنی( از 
خانمی کــه کيف پول در دســتش بود، 
در گروه كالسمان گذاشــتم و به بچه ها 

گفتــم می خواهيم به خريد برويم. بچه ها 
خوش حال شــدند و با برچسب )استيکر( 
و پيام صوتی اعــالم آمادگی کردند. پيام 
گذاشــتم که اين خانم شماييد و با مبلغ 
پانصدهــزار تومان که درآمد شماســت، 
قصد خريد داريد. نخست، بايد حواستان 
باشــد که پولتان تمام نشود و تا آخر ماه 
حســاب همه چيز را نگه داريد. در ضمن 
خيلی هم دوســت داريد بــرای خودتان 

يک کيف بخريد. فراموش نکنيد پس انداز 
هم داشــته باشــيد. حاال تصميم بگيريد 
که چه چيزهايــی می خريد يا نمی خريد. 
به بچه ها وقت دادم تــا فکر کنند و نظر 
خود را بنويســند. در ابتدا ســخت بود و 
بدون درنظرگرفتن همه ی جوانب پاســخ 
می دادنــد، اما هدايتشــان می کردم و از 
پاســخ های آن ها به مفاهيم اصلی درس 
می رســيديم؛ مفاهيمی ماننــد درآمد و 

هزينه و بودجه و... .
در بعضی درس ها فيلم کوتاه يا شــعري  
درس  ماننــد  می گذاشــتم؛  مناســب 
کشورهای همســايه ي ايران در پايه ها ي 
ششــم و پنجم. از بچه ها می خواستم بعد 
از ديدن فيلم يا شنيدن شعر درباره ي آن 
کشور تحقيق کنند و در کالس به اشتراک 
بگذارند. بعضی از بچه ها کليپ های کوتاه 

می ساختند و در کالس ارائه می دادند. 
برای بخش تاريخ، داســتانی را به صورت 
پيــام صوتی می فرســتادم. بچه ها گوش 

می دادند و نظرات خود را مي فرستادند. 
به طوركلي متوجه شــدم گذاشــتن فيلم 
و عکــس قبــل از تدريس بــرای بچه ها 
جذاب تــر و پرهيجان تــر از پيام صوتی 
اســت. از نظر اوليا نيز ايــن روش باعث 
مي شــد دانش آموزان درس مطالعات را با 
عالقه ي بيشتري در فضای مجازی دنبال 

کنند و يادگـيری  آن ها بيشـتر شود.
من بعدها متوجه شــدم کــه اين روش 

»تدريس و يادگيری معکوس« نام دارد.

 زهرامالعلينژاد
 آموزگارابتدایي

نمونهايازتدریس
مطالعاتاجتماعي

معكوس   

�گزيده اي از سند برنامه ی درسی مّلی�

بر اسـاس  سـند برنامه ي درسي 
ملـي،  در مــوضوع »اصول ناظر 
بـر برنامه های درسـی و تربيتی، 
بنـد 7ـ3،  برنامه های درسـی و 
تربيتـی بايد بـه رعايـت تعادل 
و پرهيـز از افـراط و تفريـط و 
رعايت تناسـب و توازن در توجه 
به سـاحت های تعليـم و تربيت، 
هـدف ومحتـوا و بهره گيـری از 
روش هـای متفـاوت در طراحی، 
از  ارزشـيابی  و  اجـرا  توليـد، 

باشـد. پايبند  برنامه هـا 


