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                                      مقدمه

 یت موجودتوصیف وضع

 متوسطه یک و راهنمایی ی دوره در که است سال ........... حدود و هستم تجربی علوم کارشناس و دبیر اینجانب 

بنده از روش های  متمادی های سال این طول در.  کنم می تدریس تجربی علوم تحصیلی ی پایه سه در

 ام کرده استفاده آزمایشگاه در تدریس و آموزشی های رسانه از استفاده و سخنرانی مانند تدریس  مختلف

 فهمیدند می را مطالب از بعضی آموزان دانش ولی .  ام داده انجام موارد این در را خود کوشش و تالش بیشتر و

 شده روشن نیز خودم کوتاه مدت خود حفظ می کردند و برای ی حافظه در را مطالب آموزان دانش از ای عده و

 جالبی حس یک. شوند می  خسته عملی کارهای انجام یا و تدریس و دادن توضیح مهنگا آموزان دانش که بود

 در تحولی و تغییر یک که بودم فکر این در همواره.  کنم حل را مسئله این که گرفتم تصمیم و شد ایجاد من در

 خود ایجاد کنم . تدریس روش
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 توصیف وضعیت موجود

 میان در گرمی .............. مدرسه هشتم کالس آموزان دانش  له را بایک روز این مسئ 96در آبان ماه سال  

 نظر اینکه از شدند خوشحال خیلی آنها کنیم ایجاد تحول خودمان درکالس خواهیم می  که گفتم و گذاشتم

 طرح نمودم عبارت بودند از:م که سواالتی کردند می بیان را شان

 سیاه عده ای از شما زود خسته شده و خواب آلود می شویدچرا هنگام تدریس علوم تجربی در تخته  -1

                                                  چرا آزمایش های کتاب راکه انجام می دهیم خوب نمی فهمید؟ -1

 چرا به متن آزمایش های علوم تجربی کمتر توجه می کنید؟ -3

 راضی هستید وجهت بهتر شدن آن چه نظری دارید؟ آیا از مطالب و متن آزمایش های علوم تجربی -4

 نظرو  صاحب و نمونه آموزان دآنش ی همه چون کردند مشورت و صحبت یکدیگر با کالس آموزان دانش همه 

ت خود را به این شرح نظرا و کردند می بیان را خود سخنان راحتی به و بودند باهوش

                                                                                                                       :کردند اعالم

گفت:علوم تجربی علومی است که از طریق تجربه  66/19با معدل  .......................دانش آموزی به نام  -1         

 می انی و تخته سیاه می شود ما گوشوعمل حاصل می شود زمانی که این علم کاربردی فقط منحصر به سخنر

 که است الزم و شویم می خسته زمان گذشت با چون ندارد را خود مخصوص جذابیت ولی فهمیم می و کنیم

 شودآموختن انجام کالس در و ببینیم را کتاب های آزمایش اگر که بگیریم یاد را علم این آزمایش انجام با همراه

 .شود می گارماند و آسان ما برای تجربی علوم
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که در کالس و آزمایشگاه کار های عملی را شما انجام می  ..................... گفت : یکی از دانش آموزان به نام  -1

که می فهمیم ولی اگر بگذارید این آزمایش ها را خودمان انجام  است درست دهید و ما فقط تماشاگر آن هستیم

 .دهیم انجام را عملی های کار خودمان که است این ما ی خواسته و فهد و گیریم می  دهیم بهتر و بیشتر یاد

دانش آموز دیگری به نام گفتند که ما در دوره ی ابتدایی همه ی آزمایش ها را به راحتی خودمان انجام می  -3

 لوسای و شیمیایی مود اینکه ضمن و کنیم می نگاه متوسطه  در تجربی علوم کتاب های آزمایش دادیم ولی به

 کم ها آزمایش این به نسبت ما ی عالقه علت همین به ترسیم می نیز آن خطرات از شناسیم نمی  را

                                                                                                                          .است شده

 نمی انجام را قابل متوسطهیکی از دانش آموزان گفت : همه ی آزمایش های کتاب علوم تجربی  ...................... -4

 ایمنی و بیشتر انیم چون در سطح ما نیستند و حالت تخصصی دارند و انجام این آزمایش ها نیاز به اطالعاتد

 ساده صورت به آن های آزمایش و شود ایجاد رتغیی ما درسی های کتاب  در که دارد ضرورت و دارد زیاد

      .شود ترنوشته

است  دانش آموز دیگری گفت آنچه در کتاب علوم تجربی می بینیم بیشترمربوط به محیط بیرون و طبیعت -5

 وما آن را در محیط بسته می خوانیم و کار های عملی را معلم انجام می دهد و ما انجام نمی دهیم.

                           (1) وشواهد اطالعات یگردآور        

 94بنده پس از مشورت با دانش آموزان به دنبال منابع دیگر در جهت کسب اطالعات رفتم ،موضوع را دردی ماه 

 آنها به نمایید در جلسه ی دبیران مطرح نمودم عده ای از همکاران گفتند که می خواهید مثال چیزی اختراع

 در را افشان و راست ی ریشه و ببیند آسمان در سیاه تخته عوض را ابر نوع آموز دانش دارد اشکالی چه گفتم

 و رودخانه بستر و رسوبی یرون آورده و نگاه کند و گل بچیند و اجزای گل را معرفی کند و الیه هایب  مزرعه

 این انجام نماید تشریح کالس در را چشم و کلیه و قلب اندام و ببیند عمال را ها چشمه و ها سنگ و سنگ زغال
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با نظر بنده  ..................آقای  کار و فناوری و دبیر  ................ آقای مدرسه مدیر.ندارند زیادی ی هزینه که کارها

 .موافق بودند
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