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مهرگان روزبه

الف. دانش آموزان را درگير کنيد ]1[
دانش آموزان  روزمره  زندگی  به  را  زیست شناسی 
طبيعی  به طور  دانش آموزان  برخی  کنيد.  مرتبط 
به زیست شناسی عالقه نشان می دهند؛ اما برخی 
تا می توانيد   دیگر عالقة چندانی نشان نمی دهند. 
مفاهيم زیست شناختی را با موضوع های مربوط به 
زندگی روزمره مرتبط کنيد و مطمئن باشيد که همة 
دانش آموزان از آن لذت خواهند برد. این کار ارزش 
علم را بيشتر نشان می دهد و دانش آموزان را بيشتر 

جذب می کند. برای این کار می توانيد:
é اخبـار مرتبـط با داروها، DNA، محيط  زیسـت، 
را کـه  و موضوع هـای دیگـری  رشـد جمعيـت 
در  می گـذارد،  تأثيـر  آن هـا  بـر  زیست شناسـی 

کالس مطـرح کنيـد.
é بـه دانش آموزان بگویيد که گزارش های کالسـی 
کوتاهـی دربارة مفاهيم زیست شـناختی به صورت 
ویدیـو، کليـپ و غيـره در کالس ارائـه کننـد و 
دربـارة منابـع آن هـا، مفاهيم زیسـتی موجـود در 

آن هـا و اهميـت آن ها توضيـح دهند.

کليدواژه ها: آموزش زیست شناسی، روش های یادگيری علوم، آموزش مشارکتی، شيوة سخنرانی.

اشاره: زیست شناسی یکی از شاخه های اصلی علوم تجربی است. موضوع های بسياری مانند پزشکی، 
ژنتيک، جانورشناسی، گياه شناسی و بوم شناسی روی این شاخه رویيده اند. شاخة زیست شناسی به 
اندازه ای متنوع و جذاب است که می تواند تقریبًا هر نوع دانش آموزی را با هر زمينه و عالقه ای به سوی خود 
جلب کند. اما این کافی نيست. برای اینکه معلم خوبی باشيم، الزم است خوب و لذت بخش تدریس کنيم.

é در کالس در مورد مشـاغلی که از زیست شناسـی 
اسـتفاده می کننـد، ماننـد پزشـکی، داروسـازی، 
حفاظـت از محيـط زیسـت، سـالمت عمومـی و 
غيـره صحبت کنيد. حتی می توانيد افـرادی را که 
در ایـن زمينه هـا کار می کننـد بـه کالس دعـوت 
کنيد تا در زمينة شـغل خـود بـرای دانش آموزان 

توضيـح و بـه پرسـش های آنان پاسـخ دهند. 

2. از فعاليت های دستی استفاده کنيد 
]2[

افراد  کنيد،  ملموس تر  را  زیست شناسی  چه  هر 
بيشتری را به آن عالقه مند می کنيد. فعاليت های 
زیست شناسی  آزمایش های  برای  بسياری  دستی 
وجود دارد. مثاًل، دانش آموزان می توانند این فعاليت ها 

را انجام دهند:
é برای درک فتوسنتز گياه بکارند. 

é بـرای درک چرخـة زندگـی جانـوران پروانـه یـا 
جانـوران دیگـر را پـرورش دهنـد. 

é بـرای درک کالبـد جانـداران، آن هـا را )بـا رعایت 

زيست شناسی 
را به زندگی 

روزمره 
دانش آموزان 

مرتبط کنيد
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موارد ایمنی و دسـتور کارهای مربوطه( تشریح 
کنند. 

é فعاليت هـای حياتـی مخمـر را 
بررسـی کننـد. 

انـواع  اسـالید های   é
سـلول ها  مختلـف 
را تهيه و مشـاهده 

 . کنند

3. از محيط های چندرسانه ای استفاده 
کنيد ]3[.

تنوع مواد آموزشی می تواند آموزش زیست شناسی 
درسی،  کتب  بر  عالوه  کنيد  سعی  کند.  زنده  را 
ویدیوها، پادکست ها و دیگر رسانه ها را نيز در تدریس 

به کار بگيرید.

4. به دنبال پل های بين فناوری و 
زيست شناسی بگرديد

فرصت های بسياری برای افراد عالقه مند به فناوری 
وجود دارد تا پيوند خود را با زیست شناسی محکم تر 
کنند. نسبت به فناوری های جدید سعة صدر داشته 
باشيد و دانش آموزان خود را دعوت کنيد تا مفاهيم 
زیست شناختی و فناوری هایی را که به آن ها عالقه 

دارند، به اشتراک بگذارند. به عنوان مثال:
é بازی های رایانه ای مرتبط با زیست شناسی ]4[.

é از دانش آمـوزان بخواهيد برای انجام تکاليف خود 
از فنـاوری اسـتفاده کننـد. برای مثـال، یک وبگاه 

برای نشـان دادن یک مفهوم زیسـتی بسازند. 

5. برای آموزش زيست شناسی از 
بازی های علمی استفاده کنيد

رقابت دوستانه به شکل بازی های آموزشی راه خوبی 
برای عالقه مندکردن دانش آموزان به زیست شناسی 
است ]۵[. از بازی هایی مانند بيست  سؤالی، پانتوميم 
و بازی های رایانه ای بسياری که در این مورد وجود 

دارد، استفاده کنيد.

6. به  سفر و بازديد علمی برويد
دانش آموزان را از کالس خارج کنيد و به بازدیدها و 
سفرهای علمی ببرید. سفر گاه به گاه به خارج از کالس 
می تواند فرصتی بی نظير و واقعی برای غنی سازی 

بسته  باشد.  زیست شناسی  از  دانش آموزان  درک 
به آنچه در منطقة شما موجود است و اجازه دارید، 

می توانيد به یکی از این مکان ها بروید ]6[: 
é موزة علوم

é باغ گياه شناسی
é باغ وحش

é باغ و مزرعه
é آزمایشگاه پژوهشی

ب. روش های ديگر آموزش را به کار گيريد
1. رويکردهای مختلفی را برای آموزش 

امتحان کنيد
یادگيـری اسـت کـه  نوعـی  یادگيـری منفعـل 
طـی آن دانش آمـوزان دانـش را از معلـم دریافـت 
می کننـد؛ در حالی کـه برخـی یادگيـری فعـال را 
کـه طی آن دانش آموزان مسـئوليت بيشـتری برای 
بررسـی و درک موضوعات دارنـد، ترجيح می دهند. 
می تـوان از هـر دو نـوع آموزش اسـتفاده کـرد. مهم 
این اسـت که ترکيب مناسـب و تعادل این دو روش 
را پيـدا کنيـد. می توانيد از انواع روش های آموزشـی 

اسـتفاده کنيد، ماننـد ]۷[: 
é سخنرانی،

é یادگيـری مشـارکتی )دانش آمـوزان بـه یکدیگـر 
کمـک می کننـد تـا در مـورد یـک موضـوع یـاد 

بگيرند(،
é نقشة مفهومی

é بحث های گروهی
é خواندن 

é فعاليت های دستی.

2. سخنرانی مشارکتی داشته باشيد ]8[
هـم  را  دانش آمـوزان  خـود،  سـخنرانی های  در 
اوقـات   بيشـتر  در  سـخنرانی  دهيـد.  مشـارکت 
مؤثرتریـن راه بـرای ارائـه اطالعات بـه دانش آموزان 
اسـت. بـا این حال، هـم دانش آمـوزان و هم معلمان 
اغلـب خواسـتار تعامـل بيشـتر هسـتند. اگـر برای 
تعـداد زیـادی دانش آمـوزان سـخنرانی می کنيـد، 
ممکن اسـت دشـوار به نظر برسـد، اما قطعاً راه هایی 

بـرای آسـان کردن کار وجـود دارد.
é به طـور دوره ای، به روش سـقراطی از دانش آموزان 
سـؤال  کنيـد. در یـک سـخنرانی بـزرگ، ممکـن 

در کالس در مورد 
مشاغلی که از 
زيست شناسی 
استفاده می کنند، 
صحبت کنيد

هر چه 
زيست شناسی را 
ملموس تر کنيد، 
افراد بيشتری را 
به آن عالقه مند 
می کنيد
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اسـت برخـی فرصت صحبـت کردن پيـدا نکنند؛ 
امـا این سـخنرانی ها دانش آموزان را بيشـتر جذب 

می کنـد ]۹[. 
é از دانش آمـوزان بخواهيـد کـه با سـؤاالت از پيش 
آماده شـده بـه سـخنرانی بياینـد ]۱۰[. سـپس 
می توانيـد به برخی از سـؤاالت آن ها پاسـخ دهيد. 
ایـن باعث می شـود دانش آمـوزان بدانند که معلم 

بـه آن هـا گـوش می دهد.
é در کالس هـای کوچک تر، زمان بيشـتری را برای 
بحـِث باز اختصـاص دهيد. انتظار داشـته باشـيد 
موضوع هـای  دربـارة  بتواننـد  دانش آمـوزان  کـه 
زیسـتی صحبـت کنند و سـؤال بپرسـند ]۱۱[. 

3. از نوشتن استفاده کنيد ]12[
برخـی از دانشـجویان ممکـن اسـت تصـور کنند 
و  اسـت  حفظـی  درسـی  زیست شناسـی  کـه 
شـامل تعـدادی واقعيـت و داده و تعـدادی پرسـش 
چندگزینـه ای اسـت؛ امـا شـما بـا دادن تکاليـف 
نوشـتاری، بخـش مهمی از فرایند علمـی را به آن ها 
آمـوزش دهيد و فرصتی بـرای ارزیابی توان خواندن 
و درک مطلـب و تـوان نوشـتاری آن هـا به دسـت 

آورید.
é دانش آمـوزان را سـطح بـاال تصـور نکنيـد ]۱3[. 
اسـتفاده از تمرینـات نوشـتن و درک مطلـب در 
کالس آسـان اسـت. بـرای مثـال، در پایـان هـر 
آنچـه  از  بخواهيـد خالصـه ای  آن هـا  از  جلسـه 
آموخته انـد را در یـک پاراگراف بنویسـند. به جای 
اختصاص دادن نمره به پاسـخ ها، جلسـه بعدی را 

بـا بحـث و گفت وگـو دربـاره آن هـا آغـاز کنيد.

4. از روش های تدريس مشارکتی 
استفاده کنيد ]14[

استفاده  مشارکتی  یادگيری  برای  فرصتی  هر  از 
کنيد. به عنوان مثال، دانش آموزان را به چند گروه 
تقسيم کنيد و برای هر گروه موضوعی خاص برای 
تحقيق بدهيد ) مانند مراحل چرخة زندگی گياهان(. 
سپس، از آنان بخواهيد که هر گروه گزارشی را در 
گزارش  کالس  همة  به  آموخته  است،  آنچه  مورد 
کند. دانش آموزان از تدریس به هم ساالن خود لذت 

می برند.
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5.  مجالت و منابع مربوط به آموزش 
زيست شناسی را پيدا کنيد و بخوانيد.

منابع مختلفی وجود دارند که می توانند به شما 
و  تازه  روش های  به  زیست شناسی  آموزش  در 
هيجان انگيز کمک کنند. برای پی بردن به اندیشه های 
نوین و جست وجوی پيشرفت های جدید در آموزش 
و  مجالت  کتاب ها،  منظم  به طور  زیست شناسی، 

روزنامه ها را مطالعه کنيد.
آموزشـی  منابـع  در  زیست شناسـی  مجموعـة   é
چندرسـانه ای بـرای یادگيـری و آمـوزش آنالیـن 

]15و16[،
é مجلة معلم زیست شناسی ]۱۷[،

é آموزش علوم زیستی ]۱۸[،
é آموزش بيوشيمی و زیست شناسی مولکولی ]۱۹[.

é مجلة آموزش زیست شناسی در کالج ]۲۰[. 

سعی کنيد 
عالوه بر 

کتب درسی، 
ويديوها، 

پادکست ها و 
ديگر رسانه ها 

را نيز در 
تدريس به کار 

بگيريد
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