
| دورۀ سی و چهارم|   شمارۀ ١|  پاییز ١٣٩٩

يادداشت سردبير

سی و پنج سال است که در سفری طوالنی به سوی 
کشف جهاِن زنده با شما همراهيم. بی گمان، نه همة 
همراهان امروزی همان همراهان نخستين اند؛ چه بسا 
همراهانی که در نقطه ای از مسير اين سفر، خواسته يا 
ناخواسته ما را ترک کرده اند و چه بسيارند نوهمراهاِن 

جوان و تازه نفس.
در اين سفر تغييرپذير، البته آنچه ثابت و پايدار بر 
جای مانده است، آنچنان که در همة مخلوقات عالم از 
جمله، جملة جانداران پديدار می شود، «تغيير» است 
و بس. در تاريخ اين نشريه هرچند گاه يک بار تغيير يا 
تغييرهايی ثبت است که به منظور سازگاری و تناسب 
با وضعيت های جديد اجتماعی، آموزشی و علمی روی 

داده اند. 
نشرية  تاريخ  در  ديگری  تغيير  نيز  اين شماره  از 
کاهش  می شود.  آغاز  زيست شناسی  آموزش  رشد 
تعداد صفحات نشريه يکی از اين تغييرات و گسترش 
علمی  بخش  عقب نشينی  برابر  در  آموزشی  بخش 
نيز يکی ديگر از اين تغييرات است. بنابراين، انتظار 

می رود بيشتر نوشته های هر شماره که قرار است 
عمدتًا آموزشی باشند، کوتاه تر از پيش شوند. اين هر 
دو تغيير جبری را به فال نيک می گيريم و به سوی 
توليد نشريه ای با کيفيت بيشتر و آموزشی تر پيش 

خواهيم رفت. 

۲
تغيير در همة مخلوقات عالم روی می دهد؛ از جمله 
در ژنوم ويروس ها. چندی است که اين تغيير موجب 
پديداری ويروس کوويد-۱۹ شده که گرچه حتی 
جاندار نمی دانيمش؛ اما آنچنان سخت به جان خلق 
افتاده که حدود ۱.6 ميليارد دانش آموز را خانه نشين 
بهداشت  زمينة  در  عميقی  و  نگرانی های جدی  و 
عمومی بين المللی ايجاد کرده است. اين ذّرة جان گيِر 
جهان گير همچنان در حال گسترش در سراسر گيتی 
است و از طريق تماس  مستقيم با قطرک های تنفسی 
افراد آلوده يا تماس با سطوح آلوده به بدن می رسد و 
بيمار می کند. پس جوامع انسانی هر کدام به نوعی، 

به سوی توليد 
نشريه ای با 

کيفيت بيشتر و 
آموزشی تر پيش 

خواهيم رفت

تبديل نداري كه توان خواند جهانت

           تغيير نداري كه توان گفت كه جاني
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برای جلوگيری از گسترش بيشتر آن اقداماتی انجام 
داده اند که يکی از اين اقدامات تعطيلی مدارس و در 
عين حال ادامة برقراری آموزش مجازی بوده است. 
آيندة  در  روزی  باالخره  که  داشت  انتظار  می توان 
نزديک بار ديگر مدارس بازگشايی خواهند شد؛ اما 
دنيا ديگر هرگز مانند گذشته نخواهد بود. در اين 
صورت، بايد آگاه و هوشيار باشيم و دانش آموزان را به 
بهترين نحو در برابر اين ويروس متغير محافظت و از 
آنان حمايت کنيم. بدانيم اگر دانش آموزان و معلمان 
را به مدرسه می کشانيم، الزامًا بايد مراقب باشيم که 
در معرض ويروس قرار نگيرند. بی گمان همه می دانيم 

شک نيست که معلمان 
زيست شناسی کشور در ترويج 

روحيه و نگرش علمی برای حفاظت 
از دانش آموزان پيشگام اند

بی گمان جامعه ای که تاکنون آموزش 
از راه دور را فقط برای موارد خاص 

به کار می برده و آمادة گسترش 
سراسری آن نبوده است

آموزش مهارت های ذهنی و عملی 
به ويژه در محيط های مجازی خود 

موضوع گسترده ای است که نيازمند 
بررسی همه جانبه است.

که ويروس کوويد-۱۹ مرز نمی شناسد و بين افراد 
متعلق به قوميت های مختلف فرق نمی گذارد و به 
نيست  ندارد. شک  توجهی  افراد  جنسيت  و  سن 
که معلمان زيست شناسی کشور در ترويج روحيه و 
نگرش علمی برای حفاظت از دانش آموزان پيشگام اند 
و می توانند با دانش و اطالعات خود در ياری رساندن 
به مديران و کارکنان مدارس نقشی سازنده و بی همتا 

داشته باشند. 

۳
تغيير در ژنوم ويروس کرونا و تبديل آن به ماشين 
کشتار الجرم موجب تغيير در روش ها، رويکردها و 
است  بی گمان الزم  است.  آموزشی شده  روندهای 
در راستـای ارتقـای سـواد علمی شهـروندان وزِن 

۴
يکی از نقاط ضعف آموزش زيست شناسی در جامعة 
ما کم توجهی به آموزش مهارت های عملی و ذهنی، 
آزمايشگری و انجام کارها و فعاليت های علمی عملی 
است. آموزش مهارت های ذهنی و عملی به ويژه در 
محيط های مجازی خود موضوع گسترده ای است که 

نيازمند بررسی همه جانبه است. پاييزتان بهاری باد
سردبير

بهداشت عمومی  بيماری های همه گير و  موضوع 
در برنامه های درسی افزايش يابد؛ اما چندی است 
تعطيلی مدارس موجب تقويت آموزش از راه دور 
بی گمان جامعه ای  است.  مجازی شده  دنيای  در 
که تاکنون آموزش از راه دور را فقط برای موارد 
خاص به کار می برده و آمادة گسترش سراسری آن 
نبوده، در اين مسير با دشواری هايی رو به روست که 
بدون ترديد تجربه های حاصل از انجام آن به تدريج 
راه خود را در ميان روش های تدريس مؤثر خواهد راه خود را در ميان روش های تدريس مؤثر خواهد 
يافت. در اين شماره نوشته هايی دربارة تجربه هايی از يافت. در اين شماره نوشته هايی دربارة تجربه هايی از 

آموزش مجازی درج شده است.    

۳


