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تاثیر وضعیت نشستن در کالس 
درس بر یادگیری 

 نکاتی جدید برای آموزش 
دانش آموزان

 برگزاری »مسابقه ملی توانمند« 
در بهمن و اسفند جاری

درس را به وسیله بازی برای 
دانش آموزان لذت بخش کنیم

آموزش  و پرورش مازندران جزو 
استان های برتر است

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در تبیین دســتاوردهای چهل ســال اخیر، دستگاه تعلیم و 
تربیت استان را در شاخص های متعدد جزو استان  های برتر کشور اعالم کرد.

خبرنگار جام جم مازندران: عســکری نیکزاد در تبیین دســتاوردهای چهل ساله دستگاه تعلیم و تربیت، 
تحقق عدالت آموزشی و ایجاد فرصت آموزش برای کودکان الزم التعلیم را یکی از مهم ترین راهبردهای آموزش 
و پرورش برشــمرد و گفت: برابر آخرین ارزیابی های وزارت خانه، آموزش و پرورش مازندران ضمن انسداد مبادی 

بیسوادی، نرخ پوشش واقعی تحصیلی در دوره ابتدایی را ...

زنگ انقالب در مدارس 
مازندران نواخته شد
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پیام مدیــر کل آموزش 
و پــرورش مازنــدران به 

مناسبت دهه فجر

مدیرکل آمــوزش و پرورش مازندران به 
مناسبت فرارســیدن دهه مبارک فجر انقالب 

اسالمی پیامی صادر کرد.
بــه گــزارش اداره اطالع رســانی و روابط 
عمومــی آموزش و پرورش مازندران؛ متن پیام 

»عسکری نیکزاد« به شرح زیر است: 
 بهمــن 97 طلیعــه چله انقالب اســالمی، 
بشارت دهنده ایام باشکوهی است که به اذعان 
متفکران سیاســی برجسته ی دنیا، نه تنها برای 
ایران بلکه سرفصلی برجسته در تاریخ سیاسی 
جهان و نقطه  عطفی در روند مبارزات یک ملت 
در ایجاد تحوالت عظیم در عرصه های مختلف 
سیاسی، عقیدتی، اجتماعی و فرهنگی به شمار 
می آید؛ جنبشــی که  بــا رهبری بنیانگذار کبیر 
انقالب، امام خمینی )ره( آغاز شــد و با برچیدن 
یکباره بســاط استعمار به ثمر نشست تا الگویی 
شایسته برای ســایر ملت ها با هدف بیداری و 
جهت دهی آنان به ســوی رهایی از بند استثمار 

باشد.
     اینک پس از گذشــت چهل ساِل ُپرافتخار 
از عمر انقالب، خداوند را شــاکریم که حاصل 
واکاوی عوامل تکامل و بررسی این مسیر چهل 
ســاله،کارنامه ای درخشــان از  دستاورد هایی 
شگرف اســت که می توان از عملکرد دستگاه 
بــزرگ تعلیم و تربیت، به عنوان نمونه ای مثال 
زدنی از ایــن کارنامه زرین، یاد کرد ؛ افتخارات 
شــایانی مانند تربیت دانشــمندان ارزشمند در 
تخصص ها و ســطوح مختلــف از جمله دانش 
هســته ای و یک درصد برتــر دنیا،رتبه های 
برتر المپیادهای جهانی دانش آموزان ، نزدیک 
شدن به ریشه کنی کامل بیسوادی و رسیدن به 
اهداف بلند آموزش و پرورش در راستای اجرای 
ســند تحول بنیادین و ... کــه تنها نمونه ای از 
دســتاوردهای بی شمار اســت در این مختصر 

گنجانده شده است.
    فرهنگیــان فرهیختــه، همکاران گرامی! 
دهه فجر برای همه ما یادگار روزهای شورانگیز 
بهمــن 57 و یادآور نقش یاران شــهیدمان در 
پیشبرد نهضت و پیروزی انقالب است؛ رسالتی 
بزرگ که اینک به گونه ای دیگر، بر شــانه های 
ما قرار گرفته تا با ایجــاد روحیه تعهد و تقویت 
خودباوری  در دانــش آموزان، هدایت گر  آنان 
برای رسیدن به آرمان های واالی نظام، تحقق 
منویات مقام معظــم رهبری)مدظلّه العالی( و 

سیاست های دولت تدبیر و امید باشیم.
فرزندان دلبندم، دانش آموزان عزیز که بارقه 
روشن نگاهتان خبر از امید به آینده ای درخشان 
دارد و در دلهایتان شــوق سربلندی ایران عزیز 
موج می زند؛ بر شماست که با کوشش شایسته، 
پرهیز از انفعال و گرایش به ارزش های معنوی 
به شناخت بیشتر دستاوردهای انقالب و آگاهی 
بیشــتر از آرمان های واالی امــام راحل)ره( و 
شــهیدان اهتمام ورزیده تا در آینده سکانداری 
الیق برای کشــتی انقالب و رســاندن آن به 

سرمنزل مقصود باشید.
در پایان ضمن عرض تســلیت ایام شهادت 
بانــوی دو عالم حضرت فاطمــه زهرا )س( و 
آرزوی توفیــق الهی جهــت حفظ ارزش های 
واقعی انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی 
و بــا وعده دیــدار با مردم فهیــم مازندران، در 
راهپیمایی عظیم 22 بهمن، آرزومندم چهلمین 
ســالگرد پیروزی  انقالب شکوهمند اسالمی 

برای همگان گوارا و به یادماندنی باشد. 
عسکری نیکزاد

مدیرکل آموزش و پرورش استان 
مازندران

زنگ انقــاب در مدارس 
مازندران نواخته شد

در دومین روز از آغاز جشــن های چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی زنگ انقالب در 

مدارس مازندران نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیمای مرکز 
مازنــدران با حضور حســین زادگان اســتاندار 
مازنــدران زنگ انقالب در دبیرســتان دخترانه 

حضرت زینب )س( ساری نواخته شد .
احمد حســین زادگان در مراسم نواخته شدن 
زنگ انقالب با اشــاره به لزوم افزایش مشارکت 
میــان دانــش آموزان،مردم و مدیــران گفت: 
نخســتین بار در کشور سمن های دانش آموزی 
با عضوگیری دانش آموزان مازندرانی تشــکیل 
می شــود.وی با بیان اینکه دستاوردهای انقالب 
اسالمی هنوز بدرستی میان مردم و دانش آموزان 
معرفی نشــده است تصریح کرد: دشمن به دنبال 
ناکارآمــد جلــوه دادن نظام مقــدس جمهوری 
اسالمی اســت و از این رو تالش همه نهادهای 
اداری و اجتماعی روشــن ســازی در زمینه ابعاد 

مختلف انقالب اسالمی است.
استاندار مازندران گفت: مشارکت اجتماعی به 
عنوان یکی از ارکان توسعه در جهان مطرح بوده و 
با عضوگیری دانش آموزان در سازمان های مردم 
نهــاد نقش آفرینی در جامعه تمرین می شــود از 
این رو با راه اندازی سمن دانش آموزی مازندران 
نخستین بار در کشور فرصت برای نقش آفرینی 
دانش آموزان در 3 شاخه فعالیتی فراهم می شود.

به گفته حسین زادگان با برنامه ریزی منسجم 
زمینه بــرای عضوگیری 200 هزار نفر در مرحله 
اول راه اندازی این سمن فراهم می شود. محیط 
حقــوق  وفنــاوری،  آمــوزش  زیســت، 
شهروندی،بهداشت و سالمت و میراث فرهنگی 
و گردشــگری مهم ترین شاخه های سمن های 
دانش آموزی اســت.نیکزاد مدیــرکل آموزش 
وپــرورش مازندران هم در ایــن آئین  با تاکید بر 
لزوم آشناســازی هرچه بیشــتر دانش آموزان با 
آرمان های انقالب ورهبری افزود:در 40 مدرسه 
مازندران گفتمان دانش آموزی با محوریت بیان 
دستاوردها شــکل خواهد گرفت.وی همچنین 
افزود:زنگ انقالب هم همزمان با سراسر کشور 

در 4 هزار و 200 مدرسه استان نواخته شد.

آموزش  و پرورش مازندران 
جزو استان های برتر است

مدیرکل آموزش و پــرورش مازندران در 
تبیین دســتاوردهای چهل ســال اخیر، دستگاه 
تعلیم و تربیت اســتان را در شاخص های متعدد 

جزو استان  های برتر کشور اعالم کرد.
خبرنگار جام جم مازندران: عســکری 
نیکزاد در تبیین دستاوردهای چهل ساله دستگاه 
تعلیم و تربیت، تحقق عدالت آموزشــی و ایجاد 
فرصت آموزش برای کودکان الزم التعلیم را یکی 
از مهم تریــن راهبردهــای آمــوزش و پرورش 
برشــمرد و گفت: برابــر آخریــن ارزیابی های 
وزارت خانه، آمــوزش و پرورش مازندران ضمن 
انســداد مبادی بیســوادی، نرخ پوشش واقعی 
تحصیلــی در دوره ابتدایی را به عدد 99/8 درصد 
رســاند که در مقایســه با چهل ســال قبل، یک 
پیشــرفت قابل توجه اســت. وی بــا بیان اینکه 
مدارس شبانه روزی یکی از ساز و کارهای مهمی 
اســت که با رویکرد تحقــق حداکثرِی »عدالت 
آموزشــی« و ارتقاء پوشش تحصیلی، راه اندازی 
شده اســت، ادامه داد: امروز 3400 دانش آموز در 
49 مدرســه شــبانه روزی در مناطق محروم و 
کوهستانی و سردســیر در شاخه نظری در حال 
تحصیل هســتند درصورتی که قبــل از انقالب 
چنین امکانی برای این دانش آموزان فراهم نبود.

مدیرکل آموزش وپرورش مازندران ضمن اشاره 
به تحصیل 535 هزار و 463 دانش آموز مازندران 
در 4هزار و 438 مدرسه، تأکید کرد: صرف نظر از 
کمّیــت و آمار، آموزش و پــرورش مازندران در 
آزمون هــای کیفی و اســتاندارد ازقبیل کنکور، 
المپیادهای علمی کشــوری و جهانی، جشنواره 
جوان خوارزمی و استعدادهای درخشان، در صف 
برترین های کشور اســت.وی به برخی از موارد 
اشاره کرد و گفت: سه نفر از تیم 6 نفره جمهوری 
اســالمی ایران در المپیاد جهانی ریاضی 2018 
رومانی، از دانش آموزان ســمپادی ما بودند که در 
نهایت مدال طالی پنجاه و نهمین المپیاد جهانی 
ریاضی به دانش آموز »محمد شریفی کیاسری«، 
مدال نقره بــه »احمد رمضانپور« و دیپلم افتخار 
این مســابقات نیز به »ابوالفضل شیرمحله ای« 
رســید ضمن اینکه رتبه نخست کنکور 97 رشته 
ریاضی نیز به مازندران رســید.نیکزاد ادامه داد: 
دســتاوردهای آموزش و پــرورش مازندران، در 
جشــنواره های علمی داخلی چــون خوارزمی، 
مسابقات ورزشی، فرهنگی و هنری و امتحانات 
نهایی خرداد نیز چشــمگیر اســت به شکلی که 
مازندران در بســیاری از این رقابت ها، رتبه های 

اول تا سوم کشوری را دارد.

سومین دوره مسابقه ملی توانمند در بهمن و اسفند سال جاری در چهار محور دانش 
عمومی در حوزه فناوری نانو، نانوالیاف، آبگریزی و دارورسانی برگزار خواهد شد.

به گــزارش مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حــوزه وزارتی آموزش وپرورش، 
»سومین مسابقه ملی توانمند«، باهدف ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای آشنایی و 

یادگیری مهارت های نانو با حمایت ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو معاونت علمی 
فناوری ریاســت جمهوری درســال جاری در دو مرحله برگزار خواهد شد. ثبت نام 
مســابقه از 15 لغایت 22 بهمن  ســال جاری از طریق ســایت باشگاه نانو به آدرس 
https://nanoclub.ir انجام می شود.مرحله اول مسابقه در قالب یک آزمون 

آنالین که در تاریخ 25 بهمن 97 در سایت باشگاه نانو آغاز و تا 22 بهمن ادامه خواهد 
داشت، پذیرفته شدگان در آزمون، به مرحله عملی مسابقه که در تاریخ 23 و 24 اسفند 
ســال جاری در تهران برگزار خواهد شــد، راه یافته و در چهار محور دانش عمومی در 
حــوزه علوم و فناوری نانو، نانو الیاف، آب گریزی و دارورســانی با یکدیگر به رقابت 
خواهند پرداخت.الزم به ذکر است؛ سه تیم برگزیده، برای برگزاری مسابقه تلویزیونی 

به شبکه امید معرفی خواهند شد.

برگزاری »مسابقه ملی توانمند« در بهمن و اسفند جاری

مراســم غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای 
ســاری، با حضور مدیر آموزش و پــرورش ناحیه 2 و 

جمعی از همکاران برگزار شد.
بــه گزارش روابــط عمومی آمــوزش و پرورش 
ناحیه دو ســاری ؛ به مناســبت گرامیداشت چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اســالمی مراسم غبارروبی 
و عطرافشــانی مزار شهدای ســاری، با حضور خانم 
محمــدی مدیر آموزش و پــرورش ناحیه  و جمعی از 

همکاران برگزارشد.
ام البنین محمدی  دراین مراسم ضمن تبریک آغاز 
چهلمین بهار پیروزی انقالب اسالمی و گرامیداشت 
یاد و خاطره شــهیدان و امام راحل، گفت: امروز عزت 
و اقتدار نظام جمهوری اســالمی ایران به برکت خون 

شهیدان است.
وی افزود: غبارروبی مزار شــهدا برای ما تذکری 

اســت تا در قلب های خود غباری که اهداف شهدا را 
گرفته است از بین ببریم.

ام البنیــن محمدی با بیان اینکه امروز هر چقدر به 
وظیفه خــود خوب عمل کنیم به همان اندازه قدردان 
خون شهدا خواهیم بود، افزود: اگر به اندازه دنیا و آخرت 
تــالش کنیم تا یک قطره از زحمات شــهدا را جبران 
کنیم نخواهیم توانســت. چرا که آنها تمام هستی خود 
را که جانشان بود در طبق اخالص نهادند تا امروز همه 

ما در آسایش زندگی کنیم.
وی یادآور شد: در کنار تک تک شهدا که می نشینید 
و فاتحه می خوانید احســاس می کنید درمقدس ترین 
نقطه دنیا نشســته اید و ما هم با شما عهد و پیمان می 
بندیم که برای دفاع از مملکت سنگرهای علم و دانش 
را خالی نگذاریم و ســرباز و مطیع والیت و عامالن به 

وصیت شهدا باشیم.  

غبارروبی مزار شهدا توسط مدیر و کارکنان آموزش و پرورش 
خبر

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

مازندران

خبر

معاون ابتدایی آموزش و پرورش مازندران با اشــاره به اهمیت بازی 
در رشد شناختی، عاطفی، جسمی و اجتماعی کودکان گفت: کالس درس 

را به وسیله بازی برای دانش آموزان لذت بخش کنیم.
بــه گزارش اداره اطالع رســانی و روابط عمومــی آموزش و پرورش 
مازندران؛ »ســید عیســی میرشفیعی« در نشســت هم اندیشی مدارس 
مجــری طرح بــازی و یادگیری که در ســاختمان گروه های آموزشــی 
شهرســتان آمل برگزار شــد، اظهار کرد: بازی کردن یک موضوع جدید 
نیست و انسان ها از دوران کودکی همواره به نقش اصلی خود یعنی بازی 

کردن گرایش دارند. 
وی با بیان اینکه بازی کردن نقش مهمی در رشــد عاطفی، شناختی، 
جســمی و اجتماعی کودکان دارد، ادامه داد: تمام تالش ما این اســت که 
به زندگی اجتماعی کودکان کیفیت بخشــیده و در خالل بازی کردن به 
آموزش دانش ها و مهارت ها بپردازیم. در این صورت می توانیم شــرایط 
خشــک کالس درس را برای کودکان بویژه دانش آموزان مقطع ابتدایی 

لذت بخش کرده و آنها را به مدرسه عالقه مند سازیم. 
این مســئول آموزش و پرورش مازندران مخالفت صریح خود با ایجاد 
فضــای زندان وار در مــدارس را ابراز کرده و افــزود: چیزی که ضرورت 
گرایش هر چه بیشــتر به سمت بازی در کالس را ایجاب می کند، فضای 
خشــک، سخت و احیانًا بســته و زندان وار کالس هاست که فرزندان ما را 

از مدرسه دور می سازد. 
میرشفیعی تصریح کرد: در شرایطی که متأسفانه امروزه برخی رسانه ها 

و مافیای پشت پرده با نیت های اقتصادی و مالی خانواده ها را درگیر فضای 
غلط خرید و فروش هوش و دانش کرده اند، ما باید هر چه بیشــتر از این 
فضا دور شــده و به فضای بازی نزدیک شویم. بازی کردن شرایط سخت 

را لذت بخش کرده و محیط یادگیری را تنوع می بخشد. 
وی با بیان اینکه محیط مدرســه برای یادگیری است نه یاددادن، ابراز 
کرد: ذوق و عالقه کودک به بازی کردن است. نسل های پیشین در کودکی 
بیشتر بازی می کردند و احساس خستگی نمی کردند اما امروزه بچه های 
ما زیر کولر و در بهترین شرایط نیز احساس خستگی می کنند. این درواقع 
فشــار روحی و روانی است که کودکان ما از زندگی در محیط های بسته و 

آپارتمانی احساس می کنند. 
معاون ابتدایی آموزش و پرورش مازندران تأکید کرد: باید فرصت های 

بازی و یادگیری را به مدرسه بیاوریم تا دانش آموزان بتوانند آزادانه جنب و 
جوش داشته باشند. بازی ها بهترین فرصت برای یادگیری عمیق هستند 
و ابتدایی ترین قدم در این مسیر راه اندازی »اتاق بازی« است که امیدواریم 

در گام بعدی تمام کالس های ما به اتاق بازی تبدیل شود. 
میرشــفیعی این مهم را برای آرامش کودکان و آینده ســازان فردای 
جامعه ضروری دانســت و گفت: در فرایند لذت بخش کردن کالس درس 
بایــد به هنر و اســتعداد دانش آموزان در جنبه هــای مختلف توجه کنیم. 
بازی ها در 6 ســاحت سند تحول بنیادین ریشه دارند و فقط نباید به جنبه 
شــناختی بپردازیم. تمامی جنبه ها و ســاحت های تربیتی در بازی کردن 

مورد توجه است. 
وی با بیان اینکه بازی ها نباید بازی های پیچیده ای باشــد، افزود: باید 
سعی شود از بازی های ساده که ایجاد خستگی نمی کند بهره مند شویم. در 
این زمینه آموزش معلمان دوره اول ضروری است تا در روند توانمندسازی 
رشــد کافی داشــته و بتوانند بازی های مبتنی بر برنامه درسی طراحی و 
اجرا کننــد. درواقع باید بازی هایی طراحی کنیم که برنامه درســی را در 

آنها بیابیم. 
معــاون ابتدایی آموزش و پرورش مازندران همچنین شــاداب بودن 
معلمان را نیز منوط به بازی دانســته و یادآور شــد: بازی کردن نه تنها به 
دانش آموزان احســاس شادابی و نشــاط می دهد بلکه برای معلمان نیز 
 احســاس ســرزندگی را به ارمغــان آورده و به آنهــا در تدریس کمک 

می کند. 

معاون ابتدایی آموزش و پرورش مازندران:

درس را به وسیله بازی برای دانش آموزان لذت بخش کنیم

نکاتی جدید برای آموزش دانش آموزان
روشهاي تدریس سنتي که مشخصه اصلي آن 
اقتدار معلم و معلم محــور بودن و نیز باور بر این اصل 
اســت که معلم عامل اصلي انتقــال دانش به دانش 
آموزاني است که آماده پذیرش آن هستند، امروزه دیگر 

براي آموزشهاي همگاني کارآمد مفید نیستند.
امروز نوجوانهایي که وارد مقطع متوسطه مي شوند، 
محصول خانواده هایي هســتند که آنها را براي نقش 
دانش آموز بــودن آماده ننموده اند و این دانش آموزان 
بیشتر در معرض شکست آموزشي و درسي مي باشند. 
کارشناســان و متخصصــان آموزش فرانســه براي 
رویارویي با این چالش حاصل از آزادي تحصیل ،روشها 
و رویکردهاي ابتکاري را پیشــنهاد و مطرح نموده اند 
که به آنها مي پردازیم. روشهاي آموزشي تحت عنوان 
نظریه کاربردي و عملي - نه هنر و نه علم بلکه برنامه 
عملي آنگونه که جامعه شناس فرانسوي امیل دورکیم 
آن را توصیف مي کند- مي تواند پاسخگوي مشکالت 
حاصل از آزادي تحصیل باشد که درست پس از جنگ 
اتخاذ گردید و در دهه هاي 80 و 90 با این هدف دولت 
که ســاالنه 80 درصــد از نوجوانان به ســطح دیپلم 

متوسطه مي رسند شتاب بیشتري گرفت.
 به دلیل رویارویي با مشــکالت حاصل از آموزش 
همگاني و وســیع، نظریات آموزشي فعلي براي دانش 
آموزان نقش محوري را در نظام آموزشي قائل هستند.

اصلــي که در قانون آموزش و پرورش 1989 نیز حفظ 
گردید و گنجانده شد. طبق این اصل توصیه مي شود که 
آموزش باید از عالیق دانش آموزان آغاز شــود و از این 
طریــق آنها را در موقعیت یادگیري و آموزش قرار داد. 
در ســالهاي اخیر، این رویکرد در فرانسه از طریق ارائه 
ادبیات کودکان در مقطــع ابتدایي و کارهاي انفرادي 
تحت نظارت در مقطع متوســطه در قالب تکمیل یک 
پــروژه بر روي موضوع مورد عالقــه دانش آموز یا از 

طریــق فناوریهاي جدید نمود پیدا کرده اســت. همه 
این روشها براي آشــتي نوجوانان با یادگیري طراحي 

شده اند.   
* روش هاي تجدید نظر 

رویکردهــاي تعدیلــي و میانجي گرایانه تالش 
مي کنند تا با کســالت و خســتگي موجود در مدارس 
کــه خود را نه تنهــا در قالب عدم عالقــه که یکي از 
عوامل اصلي افت تحصیلي است نشان مي دهد بلکه  
یکي از  عوامل بروز خشونت نیز مي باشد، مبارزه کنند. 
بنا به گفته تاریخدان آموزشي سوئیسي، چالز ماگنین، 
کســالت و بي انگیز گي دانش آموزان نتیجه بي معني 
بودن آمــوزش و تحصیل در جامعه اســت: »امروزه 
مدرســه دیگر لزوما جنبه قانوني نــدارد. دانش لزوما 
به چیزهایي اطالق مي شــود که جنبه کاربردي دارد و 
ســریعا قابل استفاده است«. هر چند مدرسه به تنهایي 
نمي توانــد ارزش اجتماعي تحصیــل را تقویت کند و 
افزایش دهد، اما در جایگاهي هســت که بتواند دوباره 

به دانش و معلومات آکادمیک معنا و مفهوم ببخشد. 
هدف از ترویج و ارائه رویکرد میان رشته اي که مورد 
تحســین زیاد جامعه شناس ادگار مورین قرار گرفت و 
بویژه در دروسي مقدماتي مقطع متوسطه لحاظ گردید 
– تالش براي مبارزه بــا تجریه و جدایي موضوعات 
درسي و تخصصي سازي بیش از اندازه دانش  مي باشد 
و بــر رابطه متقابل این دو  تاکید مي نماید. براي مثال، 
ماهیت میان رشــته اي درس ریاضیات و علوم تجربي 
)فیزیک و زیست شناسي( این امر را ممکن مي سازد که 
نه تنها با ابزارها و وسایل مشترک )محاسبه( کار نمود 
بلکه با استفاده از نمایش کاربردهاي عملي، ریاضیات 

را از حالت اتنزاعي صرف نیز خارج نمود. 
یکي از منابع مهم ایده هاي ابتکاري در جهت تغییر 
مدارس، آموزش و تعلیم متمایز است که لوئیس لگراند 

در دهــه 70 براي اولین بار آنرا مطــرح نمود. لوئیس 
لگراند محقق موسسه تحقیقات آموزشي ملي فرانسه 
)INRP( اســت که هدف وي ســازگاري روشهاي 
تدریس با انــواع مختلف دانش آموزان جهت افزایش 
مســاوات در برخــورداري از فرصتهــا و کاهش افت 
تحصیلي اســت. از این منظر، این روش جدید تدریس 
از هدایــت کارهاي دانش آموزي از طریق جلســات 
گفت و شنود آموزشی یا مشاوره که تا حدودي با ایجاد 
گروههاي حمایتي در دبیرســتانها آغاز شــده است، 
حمایت مي کند تا مدرسه بتواند منبع خود باشد، عبارتي 
که نخســتین بار فلیپ میرویو پروفسور علوم آموزشي 
و کارشناس فرانسوي در روشهاي آموزشي به کار برد. 
هدف از این کار تاکید بر این موضوع اســت که دانش 
آموزان مرفه و ثروتمند نباید تنها کســاني باشند که از 
حمایت بیشتر و جانبي بویژه در دروس خصوصي سود 
ببرنــد. دانش آموز را بطور کامل در نظر بگیرید تنوع و 
اختالف دانش آموزان تنها از نظر اجتماعي نیســت و 
این امر مــا را وادار مي کند تا جنبه هاي روحي و رواني 
دانش آموزان که خود منبع بالقوه موانع یادگیري است 
را نیز در نظر بگیریم و به آن توجه نمائیم. از این دیدگاه، 
کارشناسان آموزشــي که عنوان اصالح طلب دارند بر 
این اعتقاد هســتند که باید نظام سنتي نمره گذاري و 
ارزشیابي براساس پایان کار را کنار گذاشت و در عوض 
از نظام ارزشیابي مســتمر و ساختاري بهره گرفت که 
قادر است پیشرفت انجام شده را نشان دهد. »ارزشیابي 
ســاختاري« همچنین این امکان را مي دهد تا اثرات 
منفــي نمرات بد روي دانش آموزان و بویژه تاثیر از بین 

بردن انگیزه و بي عالقه گي را به حداقل رساند. 
براي در نظر گرفتن آهنــگ بیولوژیکي و مراحل 
رشد کودک که روان شناســي سوئیسي جین پیاژه بر 
آن تاکید داشــت، نوعي سیاست تنظیم برنامه هفتگي 

مدارس شکل گرفته اســت که بر اساس آن روزهاي 
کاري دانش آموزان در مدارس ابتدایي از ســال 1980 
در دبیرســتان ها از ســال 1990 کاهش یافته است. 
موضوع دیگري که مورد سوال است نحوه سازماندهي 
دانــش آموزان به صورت کالســهاي ثابت و از پیش 
تعیین شــده اســت. آموزش متمایز بر این باور است 
که کالســهاي بزرگ را باید بر اساس نیازهاي دانش 
آموزان به گروههایي که از نظر تعداد متفاوت هســتند 
تقسیم نمود و این روش را جایگزین روش قبلي نمود.

 این گروه بندیها موقت خواهند بود و نه تنها امکان 
پیشــرفت در روند یادگیري را ممکن مي ســازد بلکه 
از محصور شــدن دانش آموزان در یــک گروه ناجور 
یعنــي گروه فراگیــران کند و ضعیــف نیز جلوگیري 
مي کنــد. عالوه بر این، این روش چینش )چیدمان( به 
برنامه هاي هفتگي و زماني جدید مدارس نیز اشاره دارد 
و در آخر اینکه، این روش مســتلزم آموزش معلمان در 
زمینه  فرهنگ آموزش، کار گروهي و مســئولیت هاي 
جدید آنها در قبــال آموزش همگاني و عمومي دانش 
آموزان نیز مي باشد. بررسي کامل و تمام عیار آموزش 

معلمان با کمک موسسات آموزشي آغاز شده است.
 اصــالح برنامــه زماني مدارس، ادامــه دارد. این 
پیشــنهادات که برخي از آنها هنوز در مرحله عمل به 
اجرا در نیامده اســت، شدیدا نحوه سازماندهي مدارس 
و مفهــوم نقش معلم را زیر ســوال برده اند و دیگر نه 
تنهــا بر انتقال دانش بلکه بر راهنمایي دانش آموزان و 
تحصیالت و آموزش آنها در مفهوم وسیع یا به عبارت 

دیگر جامعه پذیري آنها تاکید مي کنند. 
دیگر مفهوم ســابق نقش و وظایف معلم در مدرسه 
مورد پذیرش اکثریت افراد نیســت و در سالهاي اخیر 
طرحهاي تجربي و موفــق زیادي در این زمینه انجام 

شده است. 

 محققان اروپایی برای نخستین بار وضعیت نشستن در کالس 
درس و تأثیر آن بر یادگیری کودکان را مورد بررسی قرار دادند.

به گــزارش ایســنا ایــن تحقیق توســط محققان دانشــگاه 
Tübingen آلمان در بین 81 دانش آموز با ســنین 10 تا 13 ساله 

انجام شد.
در این تحقیق، نزدیک بودن به معلم و تأثیر آن بر یادگیری توسط 

واقعیت مجازی در کالس مورد بررسی قرار گرفت.
برای بررســی این فرضیه یک کالس مجازی تشــکیل شد و با 
اســتفاده از واقعیت مجازی به دانش آموز در ابتــدا و انتهای کالس 
تکلیف داده شــد.در این کالس مجازی، حل مسائل ریاضی آموزش 
داده و درس تکرار شــد.نتایج این تحقیق نشان داد دانش آموزانی که 
در ابتدای کالس و نزدیک به معلم می نشینند تکالیف ریاضی خود را 

بسیار سریع تر از دانش آموزان انتهای کالس انجام می دهند و در نتیجه 
نزدیک بودن به معلم، موجب فراگیری و توجه بیشــتر دانش آموزان 
می شــود.البته در این تحقیق مشخص شد که این وضعیت نشستن 
در دانش آموزان مبتال به ADHD )بیش فعالی( نیز با ســایرین برابر 
است. البته این دانش آموزان نیاز به وسایل آموزشی و توجه بیشتر دارند.

محقــق این تحقیق اظهار کرد: برای اینکه تمامی دانش آموزان از 
آموزش یکســان بهره گیرند معلم باید طی تدریس در کالس درس 

حرکت کند. 

تاثیر وضعیت نشستن در کالس درس بر یادگیری 
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خرم آن روز کزین منزل ویران بروم
راحت جان طلبم وز پی جانان بروم
گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب
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