
آموزش  زيست شناسي
 در مدارس فرانسه
 و بريتانيا

شهناز گگوناني 
دبير زيست شناسي فريدونشهر 

چكيده
می دانيم که محتوای علم زيست شناسی از 
تنوع خاصی برخوردار است. زيست شناسی 
علمی كاربردی محسوب می شود که اهميت 
آن در كشورهای اروپايی تا به آن حد رسيده 
است كه برخی مدارس فرانسه، «علوم زمين 
نيز  بريتانيا  در  می شوند.  ناميده  زندگی»  و 
قوانين مربوط به حقوق شهروندی را آميخته با 
زيست شناسی در فضای باز آموزش می دهند. 
در محتوای آموزشی بريتانيا سالمت جسمی 
و محيط زيست و همچنين سالمت رفتاری 
از توجه ويژه ای  به حقوق شهروندی  مربوط 
اين  كه  دارند  عقيده  آنان  است.  برخوردار 
علم با مسائل اجتماعی جامعه مرتبط است؛ 
لذا، آموزش آن بايد برای همه اجباری باشد. 
به منظور گزينش مدرسان زيست شناسی، در به منظور گزينش مدرسان زيست شناسی، در 
مؤسسة دانشگاهی دبيری آزمون های كتبی و مؤسسة دانشگاهی دبيری آزمون های كتبی و 
شفاهی بسياری از متقاضيان گرفته می شود شفاهی بسياری از متقاضيان گرفته می شود 
يك سال  مدت  به  آزمون ها  اين  منتخبان  يك سال و  مدت  به  آزمون ها  اين  منتخبان  و 
به صورت آزمايشی مشغول تدريس می شوند. به صورت آزمايشی مشغول تدريس می شوند. 
مطالب  ضمن خدمت  آموزش  دوره های  مطالب در  ضمن خدمت  آموزش  دوره های  در 
مربوط به علم بوم شناسی و تدريس در فضاهای مربوط به علم بوم شناسی و تدريس در فضاهای 
ساعات  تعداد  می شود.  داده  آموزش  ساعات باز  تعداد  می شود.  داده  آموزش  باز 
آموزشی اين درس نيز بر حسب توانايی های آموزشی اين درس نيز بر حسب توانايی های 
دبيران و عالقة فراگيران در پايه های مختلف دبيران و عالقة فراگيران در پايه های مختلف 
به  اين كشورها  در  است.  متفاوت  به تحصيلی  اين كشورها  در  است.  متفاوت  تحصيلی 
 منظور تدريس زيست شناسی روش هماهنگ  منظور تدريس زيست شناسی روش هماهنگ 
خاصی به كار نمی  رود. البته، در فرانسه روش خاصی به كار نمی  رود. البته، در فرانسه روش 
۱تدريس مبتنی بر ۱تدريس مبتنی بر ICTICT۱ و در بريتانيا تدريس 

در فضاهای باز آموزشی جايگاه ويژه ای را به در فضاهای باز آموزشی جايگاه ويژه ای را به 
خود اختصاص داده اند.خود اختصاص داده اند.

کليدواژه ها
آموزش زيست شناسی، آموزش تطبيقی علوم 
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مقدمه
در نظام آموزشی اروپا موضوعات بسيار متنوعي 
آموزش داده مي شود و در آنجا تدريس زيست شناسی 
آموزشی  نظام  تاريخچة  در  دارد.  ويژه ای  جايگاه 
فرانسه، علم زيست شناسی هميشه مورد توجه قرار 
كشور  اين  مدارِس  برخی  و حتی  است  می گرفته 
اين  دارند. در  نام  زندگی»  و  مدارس «علوم زمين 
مدارس حدود ۷۰ درصد از سهم علوم به آموزش 
زيست شناسی اختصاص داده می شود. معلمان اين 
مدارس به هر دو علم زيست شناسی و زمين شناسی 
مسلط اند. اصلی ترين مفاهيم زيست شناسی كه در 
پاية اول اين مدارس تدريس می شوند، عبارت اند از: 
آشنايی با اندام های بدن انسان و جانداران و محيط 
زيست. هدف از تدريس اين مطالب در اين پايه، ايجاد 
حس مسئوليت پذيری در قبال سالمت بدن و محيط 
زندگی است. البته، اطالعات اساسی اين علوم به آنان 
باالتر  تحصيلی  پايه های  در  داده می شود.  آموزش 
قوانين شهروندی را بر پاية روش ها و اطالعات علمی 
آموزش می دهند تا بدين طريق برای تعليم و تربيت 
تعداد  كاهش  علت  به  شوند.  آماده  آينده  علمی 
فراگيرانی كه متمايل به ادامة تحصيل در مقاطع 
باالترند، زيست شناسی را در اين كشور بسيار جذاب 
و مفيد آموزش می دهند تا بدين شيوه فراگيران به 
.(Eric , ۲۰۰۴) گذراندن مدارج علمی متمايل شوند

به   ،۲۰۰۱ سال  در  آموزش و پرورش  مسئوالن 
منظور دستيابی به استراتژی های ليسبون۲موضوعات 
اين  از  يكی  کردند.  گزارش  را  آموزشی  نظام  آتی 
موضوعات گسترش علوم و فنون شهروندی است. 
زيست شناسی به عنوان يك علم با مسائلی اجتماعی 
نظير سالمت و رشد و نمو مرتبط و به همين علت بر 
مسائل مربوط به قوانين شهروندی تأثيرگذار است

.(Eric , ۲۰۰۴) 
در بريتانيا، همة كودكان به شيوه ای آموزش داده 
می شوند كه در آينده بتوانند در جامعه به خوبی نقش 
ايفا كنند. در آنجا به منظور آموزش حفظ سالمت 
شخصی و اجتماعی و رعايت قوانين شهروندی از 
طرف فراگيران، آموزش در فضاهای باز آموزشی را 
مبنای كار خود قرار داده اند. بسيار مهم است كه هر 
شهروند بياموزد كه برای محيط زيست خود ارزش 
قائل باشد. بايد آموزش بوم شناسی برای همه اجباری 
شود تا همة مردم با قوانين شهروندی و تنوع زيستی 

حاكم بر جهان آشنا شوند و برای تحقق اين امر بايد 
آموزش، در فضای باز انجام شود.  شايان ذكر است 
كه در حياط مدارس اين كشور فضاهای مناسبی 
برای انجام دادن آزمايش در نظر گرفته شده است

.(Barker, et al , ۲۰۰۲) 

مدرسان زيست شناسی
افرادی كه به تدريس اين درس در دورة دوم مدارس 
فرانسه تمايل دارند، بايد حداقل مدرك دانشگاهی را 
حتمًا داشته باشند. مدرسان آينده اين علم بايد وارد 
مؤسسة دانشگاهی آموزش دبيری شوند و در آنجا 
به علوم زمين و زيست شناسی تسلط يابند. در پايان 
آزمون  اين مؤسسه چندين  اول آموزشی در  سال 
كتبی و شفاهی در هر دو علم گرفته می شود. افرادی 
كه موفق به گذراندن اين آزمون ها شوند، به مدت يك 
 سال به صورت آزمايشی مشغول تدريس می شوند و 
در صورت رضايت از كارشان به عنوان مدرس مشغول 

.(Eric , ۲۰۰۴) كار می شوند

محتوای آموزشی و مباحث قابل محتوای آموزشی و مباحث قابل 
تدريس تدريس 

مدرسان فرانسوی اظهار مي  كنند كه زيست شناسی 
نكته های اصلی بسياری دارد، از همين رو آن ها زمان 
كافی برای سازماندهی بسياری از فعاليت های اصلی 
اول سه موضوع  دورة  در  دارند.  را  مورد عالقه  كه 

آموزش داده می شود:
é عناوين آموزشی نوع اول فراگيران را با اطالعات 
پايه ای مربوط به بدن، محيط زيست خود، زمان و 

مكان زندگی انسان ها و زيست کره آشنا می كنند. 
را  روش ها  و  راه  دوم  نوع  آموزشی  عناوين   é
مورد  اين  در  زيست شناسی  اهداف  می دهند.  ياد 
گسترش توانايی مشاهده، تشخيص، ارتباط و ارزيابی 

علت هاست. 
é عناوين آموزشی نوع سوم مربوط به رفتار است. 

زيست شناسی كودكان را نسبت به سالمت بدن و 
محيط زيست خود مسئوليت پذير می کند و اطالعات 
الزم دربارة رفتارهای پرخطر (مصرف دارو، الكل و 
سيگار) و بيماری هايی كه سالمت را به خطر می اندازند 
(ايدز و ...) در اختيار آنان قرار می دهد. در مدارس 
دورة دوم رعايت حقوق شهروندی بر پاية اطالعات و 
روش های علمی به آنان آموزش داده می شود و عالوه 

در مدارس «علوم زمين و زندگی» 
فرانسه حدود ۷۰درصد از سهم 
علوم به آموزش زيست شناسی 

اختصاص داده می شود

۷۳
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بر اين، فراگيران برای پايه های تحصيلی باالتر آماده 
.(Eric , ۲۰۰۴)  می شوند

  عناوين اصلی دورة اول؛
   مرحلة اول:

شناخت انسان
عملكرد اندام ها، فعاليت سلول، تغييرات محيط

محافظت از اندام ها
فعاليت عصبی 

رشد و نمو و سالمت

مرحلة دوم: 
عملكرد بدن انسان (تغذيه، تنفس و چرخه خون)

همانندسازی در انسان
بوم شناسی، تنفس و تخمير

تكامل و تاريخ زندگی

مرحلة سوم:
محيط اطراف ما

شكل گيری زندگی
عوامل مؤثر بر تغذيه

عناوين اصلی دورة دوم؛
پيش سازها                              

ايمنی شناسی
فنوتيپ جانداران مختلف

از ژنوتيپ تا فنوتيپ
مورفولوژی گياهی

ديابت و تنظيم قند
فنوتيپ و فعاليت های عصبی

واحد   ،DNA،سلول  ) فيزيكی  ساختار  اندام ها، 
زندگی)

تنوع و تكامل متابوليسمی
از سلول تا زيست فناوری 

آزمون درس زيست شناسی و تعداد آزمون درس زيست شناسی و تعداد 
ساعات آموزشی در فرانسه

در مدارس دورة اول بر اساس عالقه و توانايی دبيران 
ساعات آموزشی مشخص شده و مدارس دورة دوم 
از يك تا شش ساعت در پايه های مختلف تحصيلی 

.(Eric , ۲۰۰۴) متفاوت است
برای درس علوم زمين و زندگی نمرات فراگيران 
از صفر تا ۲۰ در نظر گرفته می شود. در آزمون مورد 
نظر به مدت يك ساعت نحوة انجام آزمايش توسط 
آزمون  از  قسمت  اين  می شود.  سنجيده  فراگيران 
چهار نمره دارد و سپس بر اساس نمرة كسب شده 
از اين آزمون، در آزمون كتبی كه ۱۶ نمره دارد و 
حدود سه ساعت و نيم طول می كشد، دو مورد خيلی 
مهم ارزيابی می شود: ۱. اطالعات تكميلی فراگيران؛ 
۲. اهداف آموزشی، ظرفيت و توانايی های فراگيران و 

.(Eric , ۲۰۰۴) استدالل علمی آن ها

روش های تدريس زيست شناسی در روش های تدريس زيست شناسی در 
فرانسه و بريتانيا

در كشور فرانسه، مسئوالن روش تدريس خاصی 
را براي زيست شناسي طرح نكرده اند، ولی مدرسان 
را  مدرسه  و  درس  كالس  به  مربوط  فعاليت های 
سازماندهی می کنند و در قبال دانش آموزان خود 
احساس مسئوليت دارند. البته، مدرسان بر اساس 
در  را  فراگيران  اول،  دورة  از  كسب شده  نمره های 
Eric ,) می كنند   گروه بندی  كوچكی  گروه های 

.(۲۰۰۴
تدريس  که  است  اين  بر  عقيده  بريتانيا  در 
زيست شناسی در فضای باز از نظر ذهنی و فيزيكی اثر 
فوق العاده بر فراگيران دارد. اين روش مخصوصًا برای 
تفهيم پديده ها و موضوعاتی كه احتياج به اندازه گيری 
دوره های  در  است.  مناسب  بسيار  دارند  مستقيم 
ضمن خدمت معلمان نيز آموزش تجربه در فضای 
باز از اهميت فوق العاده ای برخوردار است و با طرح 

زيست شناسی به عنوان 
يك علم با مسائلی 
اجتماعی نظير سالمت و 
رشد و نمو مرتبط و به همين 
علت بر مسائل مربوط به 
قوانين شهروندی تأثيرگذار 
است

در بريتانيا عقيده بر اين است 
زيست شناسی  تدريس  که 
نظر ذهنی  از  باز  در فضای 
و فيزيكی اثر فوق العاده بر 

فراگيران دارد

۷۴۷۴۷۴
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شكل۱. نقش ICT در كالس درس

برنامه هايی در اين زمينه مهارت های بوم شناختی 
معلمان افزايش مي يابد.آن ها باور دارند كه مدرسه بايد 
مركز علمی ايجادكنندة هيجان در فراگيران باشد و به 
همين علت نيز تمرين ها و كارهای عملی بسيار خوبی 
را طراحی و اجرا می کنند. اگرچه اين نوع آموزش 
است،  برخوردار  خاصی  اهميت  از  كودكان  برای 
اهميت آن برای كودكان كوچك تر چند برابر می شود

 (٢٠٠٢ , Barker, et al). تدريس در فضاهای باز 
بين علوم پايه ای و علومی كه خانه، جامعه و جهان 
ما را تحت تأثير قرار می دهند، ارتباط برقرار و به ما 
مسائل  دربارة  ارزشمندی  اطالعات  كمك می كند 
مربوط به حقوق شهروندی، دنيای جانوران، مهندسی 
ژنتيك، تنوع زيستی و ... به دست آوريم و در يك 

كالم، جهانی فكر كنيم. 

ICTكاربرد ICTكاربرد ICT در آموزش زيست شناسی
به صورت شکل  ارتباطات  در يك كالس درس 
۱ است. در اين طرح معلم، دانش آموز و  محتوای 
درسی سه زاويه مثلث به شمار مي آيند. معلم ابزار 
و وسايل آزمايش را تهيه می كند. امروز سعی ما در 
شناخت پديده های زيستی نظير فتوسنتز، تنفس، 
ICT بازتاب عضالنی و فعاليت كاردياست. فناوریICT بازتاب عضالنی و فعاليت كاردياست. فناوریICT

نقش مهمی در برقراری ارتباط بين فراگير و معلم 
ايفا می كند و ويديوپروژكتور نيز بسيار مورد استفاده 
قرار می گيرد. مطالعات محققان فرانسوی در سال 
۲۰۰۴ بيانگر اين مطلب بود كه۶۰درصد از معلمان 
۹۵زيست شناسی مدارس دورة اول و  ۹۵زيست شناسی مدارس دورة اول و  ۹۵درصد مدرسان 
می كنند.  استفاده   ICT از  تحصيلی  دوم  دورة 
در دسترس  منظور  بدين  نيز  فراوانی  نرم افزار های 

.(Eric , ٢٠٠۴)  مدرسان قرار گرفته است

بحث و نتيجه گيری
آموزش زيست شناسی در كشورهای مذكور دارای 

نقاط قوت فراوانی است: 
é برای مردم بريتانيا بسيار مهم است كه شهروند ياد 
بگيرد كه برای محيط زيست خود ارزش قائل باشد و 
همچنين معتقدند كه آموزش مطالب بوم شناسی بايد 
برای همه اجباری شود. زيست شناسی علمی كاربردی 
به شمار مي آيد و به همين علت مشاهده در محيط 
خارج از كالس درس باعث ايجاد انگيزه و عالقه در 
فراگيران می شود. از سوی ديگر، مشاهده واقعيت های 
جهانی، طرح مسئله، فرضيه سازی و كسب تجربه پايه 
و اساس همه علوم است و گردش علمی يا همان 
تدريس در فضاهای باز آموزشی مشاهدة واقعيت ها 
در محيط حقيقی را براي فراگيران ممكن مي سازد. 

é  معلمان فرانسه غنی از اطالعات مربوط به آموزش 
ICT هستند و ابزار و وسايل الزم برای انجام آزمايش، 

و روش مبتنی بر IT۳ را در اختيار دارند.

پي نوشت ها
1. ICT: Information comunication Technology
2.  European Council, Lisbon, March,2000
3. IT: Information Technology

منابع
1. Barker Susan, Slingsby David, Tilling Stephen. (2002). 
" Teaching biology outside the classroom".  British Eco-
logical Society.
2. Bogner, F.X. (1998). «The influence of short-term out-
door education on long-term variables of environmental 
perspective». Journal of Environmental Education 29 (4): 
17-29.
3. Eric Sanchez. (2004). "Teaching/learning biology in 
Frecch secondry schools". Institut national de Recherche 
Pedagogique – ACCES-e.Praxis.
4. Nundy, S. (2001). Raising achievement through the 
environment: a case for fieldwork and field centres. Na-
tional Association of Field Studies Officers, Peterborough. 
National Assocication of Field Studies Officers (NAFSO).
5. World Commission on Environment and Development 
(1987). Our Common Future. World Commission on En-
vironment and Development, Oxford University Press, 
Oxford.

زيست شناسی كودكان 
را نسبت به سالمت بدن 

و محيط زيست خود 
مسئوليت پذير می کند 
و اطالعات الزم دربارة 

رفتارهای پرخطر و 
بيماری هايی كه سالمت 
را به خطر می اندازند در 
اختيار آنان قرار می دهد

۷۵


