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چکیده
تشکیل یک سیستم آموزشی جدید که بر ورود به فضای آموزشی جهانی متمرکز است ،باا تغییارا مهمای در
تئوری و اجرای روند آموزشی همراه خواهد بود .امروزه نقش مهمی به توسعه روابا باین واحادهاای آموزشای
پیوسته داده میشود .این مقاله در مورد تجربه خلق و ارزیابی سیستم آموزشی پیوسته «دبیرستان – دانشگاه»،
انواع و نمونههای این همکاری بحث میکند .به اشتراکگذاری منابع مدرسه و دانشگاه ،روند آموزشی را با تناوع
امکانا جدید غنی میکند و ارائهکننده روند جدیدی در فناوری آموزشی در پرتاو دساتاوردهای للمای مادرن
خواهد بود .به ویژه ،ایده رویکرد یکپارچه ما در استفاده از نرمافزارها و سختافزارهای مادرن باه منواور ایجااد
مجتماااعهاااای آزمایشاااگاهی مشاااترک ،از اکثااار فنا ااوریهاااای آموزشااای بااارای منالعاااه ناااانو ماااواد
استفاده میکند .به روزرسانی منوم تمام جنبههای آموزشی ،شکلگیری و توسعه مهار های حرفهای معلمان و
ایجاد فضای آموزشی مشترک از دیگر دستاوردهای این روش میباشد.
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 بیان نحوه ایجاد یک سیستم آموزش پیوسته در آموزش شیمی با همکاری دانشگاه و مدرسه



اجرای مجمولهای از اقداما سازمانی ،للمی ،روششناختی و فناورانه
تشکیل یک مدرسه آزمایشگاهی به لنوان یک لنصر یکپارچه از سیستم "مدرسه  -دانشگاه"
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 -9مقدمه
ارجحیت آموزش مدرن که به نولی تضمینکنندهی کیفیت آن است ،حول محاور افازایش التمااد باه نفاس و کاارایی
فردی است .جامعه مدرن کنونی سیستم جدیدی از ارزشها را بنا نهاده که در آن فراگیاری داناش و دانشامند باودن یاروری
است اما به تنهایی یک خروجی آموزشی کافی و شایسته نیست .ایجاد اتکا به نفس ،ابتکاار ،مسائولیتپاذیری و بایش از هماه
یادگیری مهار ها ،اکنون به لنوان ارزش پیشرو و هدف آموزش در قرن جدید شناخته شده است[.]1
اهداف اصلی آموزش که باید در جامعه آموزشی مدرن جهانی دنبال شوند شامل :الف) تهیاه روناد آموزشای در پرتاوی
یافتههای للمی مدرن؛ ب) شکلگیری درک و فهم کلینگر و جامع نسبت به جهان و جهاانبینای للمای ناوین در کودکاان و
نوجوانان؛  )3بهروزرسانی منوم تمام جنبههای آموزشی با در نور گرفتن تغییرا در للوم طبیعای ،مهندسای و فانآوری؛ (د)
پیوستگی تمام سنوح آموزش و پرورش .راه حل دستیابی این مهم ،بدون توسعه رواب بین بخشهای نوام آماوزش لماومی و
تخصصی ،یعنی بدون همکاری نزدیکبین معلمان مدارس ابتادایی ،متوسانه و باارتر غیارممکن اسات و پیاادهساازی فرایناد
آموزشی بر اساس این طرح به اصنالح «پیوسته» در هنگامی صور میگیرد که آموزش تخصصی از سنح مدرسه آغااز شاود.
در این صور  ،کسانی که دارای مهار های اولیه انجام کاری پژوهشی هستند به مؤسسا آماوزش لاالی وارد مایشاوند[ ]2و
این به معنای تعالی پژوهش و رشد کار آزمایشگاهی در افراد متخصص است.
هدف از این مقاله ،بیان چگونگی ایجاد یک سیستم آموزش پیوسته در آموزش للوم طبیعی به ویژه شایمی بار اسااس
ارتباط دانشگاه و مدرسه است .برای رسیدن به این هدف ،ایده ما اجرای مجمولهای از اقداما سازمانی ،للمی ،روششناختی و
فناورانه برای اطمینان از تشکیل یک فضای آموزشی مشترک "مدرسه  -دانشگاه" در رابنه با آموزش للوم است .این مجمولاه
میتواند شامل( :الف) ایجاد و توسعه پایه فنی و مادی باشد ،که درخور الزاما استانداردهای آموزشی وزار آموزش و پارورش
باشد( ،ب) شکلگیری و توسعه مهار های حرفهای معلمان باشد کاه مارتب باا نیازهاای فعلای و آیناده جامعاه هساتند (ج)
استفاده از فن آوری های مدرن در روند آموزشی باشد.
کار مشارکتی ،سخت ،خالق و حجیم است و به ندر می توان از الگوی ثابتی به لنوان راهنما استفاده کارد .غالباا هار
موردی از مشارکت مدرسه و دانشگاه منحصربهفرد است و ویژگیهای خاص خود را دارد .جادول 1لیساتی ارائاه مایدهاد کاه
منعکسکننده رابنه منحصربهفرد بین مدرسه و دانشگاه است.
جدول :9رابطه همکاری دانشگاه-مدرسه
وظایف مشترک دانشگاه و مدرسه
 .1کار مشترک برای شناسایی ،جذب ،توسعه و حمایت از دانشآموزان مدارس؛
 .2توسعه مدیران و معلمانی که قادر به تبدیل مدارس به جوامع یادگیری واقعی هستند؛
 .3فراهم کردن دوره آزمایشگاهی مناسب که منجر به تکمیل برنامه درسی موفق و به موقع میشود؛
 .4ارزیابی مداوم اثربخشی و ارتباط با تجربه آزمایشگاهی به شیوهای که نتایج را بهبود بخشد؛
 .5آماده سازی دانشآموزان برای آموزش آزمایشگاهی و حمایت از آنها در طول آزمایش؛
 .6فراهم کردن نوار جامع ،آموزش به معلمان و پشتیبانی در طول کارآموزی؛
 .7تشکیل جلسا منوم ،تشکیل یک تیم طراحی از اساتید دانشاگاه و معلماان مدرساه باهادف تأمال در طراحای برناماه درسای ،ارزیاابی
دانشآموز ،ارزیابی نتایج ،نیازهای مدرسه و دیگر سازمانهای مشترک؛
 .8ارزیابی سیاستها و شیوههای مدارس و دانشگاهها در جذب و حفظ افراد با استعداد؛
 .9ارزیابی منابع مهم مادی و انسانی ،برای حمایت از تالشهای مشارکتی؛
 .11تأمین منابع بودجه ،زمان ،فضا و دیگر منابع برای حمایت از کار مشارکتی؛
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 .11همکاری در فرایند برنامهریزی سارنه ،ارزیابی و تعیین هدف؛

 -2سطوح و مراحل همکاری
به نور ما ،ایده توسعه یک مدرسه آزمایشگاهی به لنوان یکی از بخشهای پژوهش مننقاهای و تبادیل آن باه مدرساه
تخصصی ،باید در اساس سیستم آموزش پیوسته للوم طبیعی قرار گیرد .تحقق این ایده بادون ایجااد شاراینی بارای بارآوردن
انگیزه یادگیری دانشآموزان و گرایش شغلی و تخصصی لمیق در هر سنح از آماوزش غیارممکن اسات ،زیارا اجاازهی شاروع
فعالیت حرفهای در مراحل اولیه آموزش را میدهد.
زنجیرههای تحقیقاتی و آموزشی به لنوان یک شکل از همکاری دانشگاه با موسسههای آموزشی و مدارس ،برای برخورد
موثر با طیف وسیعی از وظایف طراحی شده است .اورً ،این اتحاد به طور کلی آموزش دوره متوسنه را بهبود مایبخشاد .ثانیااً،
ساختار فارغالتحصیلی دانشگاه را بهبود میبخشد .ثالثاً میتواند سیستم آموزش و بازآموزی معلماان را در یاک مجمولاه واحاد
بهبود بخشد .لالوه بر این ،زنجیرههای تحقیقاتی و آموزشی یک فرصت واقعی برای ارائه پشتیبانی للمی از خالقیات و ناوآوری
مؤسسا آموزشی است.
تشکیل یک مدرساه آزمایشاگاهی باه لناوان یاک لنصار یکپارچاه از سیساتم"مدرساه  -دانشاگاه" باه طاور کامال
تضمینکننده چشماندازهای کاری دانشآموختگان و فراهمکننده شرای منلاوب بارای سارمایهگاذاری کارفرمایاان و اولیاا در
آموزش است.

-9-2بهبود روند آموزشی
برای ایجاد تداوم آموزش ،در ابتدا اساتید دانشگاه باید تحلیلی از برنامههای درسی موجود در مدرساه را انجاام دهناد و
برنامههای منالعه لمیق دروس ریاییا  ،فیزیک ،شیمی ،زیستشناسی ،جغرافیا و رایانه را توسعه دهند .برای مثال ،مایتاوان
برنامه دوره تحصیال مقدماتی برای کالس پنجم را به نام «مقدمه در شیمی» با حمایت هدفمند استادان دانشاگاه توساعه داد.
این دوره باید بر اساس ایده پیوند میانرشتهای شیمی با دیگر للوم طبیعی ساخته شود .روشهای پژوهش در آموزش به لنوان
یک ابزار موثر در توسعه ظرفیت برای التماد به نفس و خالقیت شناخته شده است ،به طوری که این مقدمه در دوره تحصیال
مقدماتی در کالس پنجم ،امکان شروع شکلگیری تفکر للمی دانشآموزان را در مراحل اولیه آموزشی میدهد.
با شروع از سال اول دبیرستان ،آموزش لملی چند سنحی دانشآموزان سازماندهای مایشاود .روناد آماوزش در ایان
کالسها بر اساس فناوری یادگیری دانشآموز محور است .این روش از رویکرد متفاو برای دانشآموزان دارای درجا مختلفی
از فعالیتهای فکری استفاده میکند .مدیریت سازمانی و آموزشی بر آماوزش لملای داناشآماوزان توسا معلماان مادارس و
استادان دانشگاه انجام خواهد شد.
اساتید دانشگاه میتوانند سازماندهی کمکهای للمی و روششاناختی باه متخصصاان آموزشای مدرساه را بار لهاده
بگیرند تا للوم طبیعی آزمایشگاهی را تدریس کنند .از این رو ،اساتید دانشگاه کالسهای منومی را با مویولا خااص برگازار
میکنند .جلسا کارشناسان برجسته دانشاگاه باا داناشآماوزان کاالسهاای آزمایشاگاهی و همچناین بازدیادهای یاک روزه
دانشآموزان از آزمایشگاههای للوم طبیعی تخصصی در دانشاگاه برگازار مایشاود .ایاده ماا در برناماههاای فعالیات مشاترک
دانشآموزان و دانشجویان دانشگاه در حال توسعه است.

-2-2تشکیل مهارتهای الزم برای انجام تحقیقات

در حال حایر نیاز به توسعه و نوآوری در آموزش و پرورش ایران وجود دارد .افزایش شکاف بین سانح مادرن فعالیات
للمی و روند آموزشی ،محرکی برای پژوهش در فناوریهای آموزشی به وسیله کاار در تحقیقاا للمای توسا داناشآماوزان
ابتدایی و دبیرستانی است .به لنوان بخشی از این روند ،ماا بارآنیم تاا جامعاهای للمای از داناشآماوزان جاوان را در مادارس
سازماندهی کنیم .هدف از این کار توسعه تواناییهای داناشآماوزان از طریاق آماوزش آنهاا و خودآماوزی در طاول اجارای
فعالیتهای پژوهشی است .یکی از ویژگیهای جامعه للمی مدرسه ،یادگیری فعالیتگرا است کاه در درجاه اول باه یااری کاار
لملی ،قابل تجسم است .وظیفه اسااتید دانشاگاه ،ساازماندهای پاژوهشهاای للمای در مدرساه و فعالیاتهاای جداگاناه باا
دانشآموزان بااستعداد در گروهها و در آزمایشگاههای دانشگاه است .سازماندهی همکاری داناشآماوزان و دانشاجویان در کاار
تحقیقا دانشگاهی و همچنین حضور متقابل در جلسههای للمی دانشگاه نیز مفید است .چنین فعالیتهایی ،باه خصاوص باا
استفاده از تنوع روشهای آموزشی ،افزایش دانش آنها از رشتههای للوم طبیعی ،بهرهمند شادن از مهاار هاای آزمایشاگاهی
تخصصی و گسترش افقهای فکری را ممکن میسازد .از این رو هر سال ،کارهای پژوهشی انجامشاده توسا داناشآماوزان در
همکاری با دانشجویان دانشگاه ،برنده مسابقا و همایشهای مختلف للمی خواهد شد ،نمونههایی از این موفقیت در همکااری
مدرسه-دانشگاه در کشورهایی مانند روسیه و استرالیا قابلذکر است.
به اشتراکگذاری امکانا و تجهیزا مدرسه و دانشگاه ساهم اساسای در باهروزرساانی روناد آموزشای دارد و آن را باا
تعدادی از فرصتهای جدید ،غنی میکند که شامل ایجاد و تجربه یاادگیری و آماوزش باا رایاناه و ویادئو باا سانح بااریی از
نمودارهای دینامیک ،آزمایشهای فیزیکی و شیمیایی ،آزمایشهای نمایشی پدیدههای زیستی و غیره اسات .رویکارد یکپارچاه
در استفاده از نرمافزار و سختافزار مدرن امکان ایجاد پیوند رایج ساخنرانی آزمایشاگاه را مایدهاد کاه از اکثار فنااوریهاای
آموزشی مدرن استفاده میکند[.]3

 -3-2آموزش در فناوریهای نانو
همگام با فناوری اطاللا و زیستی ،فناوری نانو اساس تحول للمی در قرن بیست و یکم بوده که به نولی فراتر از بازر تارین
تحور و اکتشافا قرن بیستم میباشد .در قرن کنونی ،فناوری نانو به لنوان مجمولهای لمل میکند که دساتاوردهای للاوم
پایه ،مانند فیزیک ،شیمی و زیستشناسی را به ارمغان میآورد.
معرفی و ورود نانو به مدارس ،نیاز به الگوهای جدیدی در آموزش دارد .از آنجا که اهداف للمی ،دارای ساختاری هرمای
هستند ،ما نمیتوان یم برخی از مویولا قدیمی تر را از برنامه درسی حذف کنیم و اصول للم نانو را جایگزین آنها کنیم .اگار
بتوان پروژه آموزشی منحصربهفرد همکاری مدرسه و دانشگاه را در وزار آموزش و پرورش و للوم کشور اجرا کرد ،دانشگاهها و
مدارس تخصصی به طور رقابتی مجهز به آزمایشگاههای فناوری نانو برای دانشآموزان و دانشجویان خواهند شد .لنصر اساسای
این آزمایشگاه ها میتواند یک شبیهساز"مربی نانو" باشد که ابزاری موثر برای بررسی اشیاء در دنیای نانو اسات .ایاده ماا بارای
"مربی نانو" یک شبیهساز نرمافزاری برای توسعه مهار های لملی در میکروسکوپ پویشی است .میکروسکوپ پویشی ،کلیادی
برای درک بسیاری از فرآیندها در دنیای نانو و میکرو است .کالسهای فناوری نانو لملی به دانشآموزان در دستیابی باه نتاایج
پیشرفته در فیزیک ،شیمی و زیستشناسی کمک شایانی میکند .مجموله آموزشی ما متشکل از رایانههاای مجهاز باه "مربای
نانو" و پشتیبانی از تحقیقا آینده خواهد بود .این به ما امکان سازماندهای مانوم و بررسای فنااوری ناانو ماواد را هام بارای
دانشآموزان و هم برای دانشجویان فراهم می کند.
با کار در این آزمایشگاهها ،محققان جوان مبنای نوری میکروسکوپ کاوش پویشای را منالعاه مایکنناد ،مهاار هاای
لملی را با مربی نانو به دست میآورند ،دانشی لمیق از شیمی و همچنین فیزیک و زیستشناسی کسب میکنند که مایتواناد
نوم و فرآیندهای مورد منالعه را توییح دهد .به لالوه ،آنها مهار های پژوهشی خاصی در زمینه نانو به دست خواهناد آورد.

هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران
6و7شهریورماه  ،9312دانشکده شیمی دانشگاه سمنان

پس از کار کردن با مربی نانو ،دانشآموزان شروع به درک پدیدههای سنح ،قابلیتها و محادودیتهاای ماواد نانوکاامپوزیتی و
ایده پردازی در مورد روشهای پژوهش مدرن میکنند .دانشآموزان به منالعه و تحقیق تشویق شده و مایتوانناد سااختارهای
مولکولی خود را با چشم خود ببینند .پس از چنین آموزشی ،دانشآموزان میتوانند کارهای تحقیقاتی مختلف را انجام دهند.
اجرای هر پروژه تحقیقاتی شامل مراحل زیر است( :الف) آماده سازی لنااوین پژوهشای (ب) باه دسات آوردن تصااویر
سنح مورد منالعه توس میکروسکوپی نیروی اتمای ( )AFMو تونال زنای پویشای (( )STMج) تجزیاه و تحلیال آمااری و
ریایی دادهها( ،ه) تفسیر و توییح نتایج با توجه به دستاوردهای نوین در فیزیک ،شیمی ،زیستشناسی و فناوری نانو.
یک پروژه تحقیقاتی میتواند «بررسی سنح سولفید سرب توس مربی نانو» باشد که توسا گروهای از داناشآماوزان
مدرسه و دانشگاه انجام می گردد .پروژه تحقیقاتی بعدی میتواند «پویش سنوح رنگی توس  »AFMدر بال پروانه و اسکناس
با استفاده از «مربی نانو» باشد .این پروژه در فیزیک میتواناد «منالعاه فایلمهاای آنادی متخلخال بار روی آلومینیاوم» و در
زیستشناسی «بررسی مورفولوژیک و بیوشیمیایی خواص باسیلوس سوبتیلیس تولیدکننده مواد مالنین» باشد.
به منوور اطمینان از کیفیت آموزش پیوسته در سیساتم «مدرساه – دانشاگاه» ،وظیفاه فاوری توساعه پایاه للمای و
روششناختی آموزش نانو برای دورههای انتخابی دروس فیزیک ،شیمی و زیست است .برای انجام این وظیفه ،محققان ،معلمان
و متخصصان دانشگاه میتوانند مجمولهای از ابزارهای آموزشی را در فرایند آموزشی ابداع کرده و باه کاار ببرناد .پیشانهاد ماا
استفاده از پیشرفت فناوریهای مدرن ،در کارهای آزمایشگاهی است .برنامههاای درسای جدیاد در رشاتههاای للمای ،لملای،
لمومی و تخصصی و همچنین برنامههای منالعه نانو مواد باید به برنامه درسی مدارس ایافه گردد .برنامههای آموزش مجادد و
آموزش تخصصی معلمان نیز باید آماده گردد؛ بنابراین ،اجرای پروژههای نانو نه تنها به توسعه فنی و ابزاری روند آموزشی کمک
میکند بلکه ارتقا دهنده سنح آموزش خواهد بود.

-3نتیجهگیری
سیستم آموزش پیوسته «مدرسه – دانشگاه» ،مجموله ای از سنجشهای سازمانی ،للمی و روششناختی بارای ایجااد
یک فضای آموزشی مشترک «مدرسه – دانشگاه» اسات .اساتفاده از تجهیازا آموزشای و آزمایشاگاهی کاه باا اجارای پاروژه
همکاری مدرسه و دانشگاه به دست آمده ،منجر به تقویت ظرفیت دستگاهی و انسانی نهادهای آموزش و پرورش در هر مننقاه
میشود .بهرهبرداری از آزمایشگاههای آموزشی ،فرصتی برای سازماندهی منالعه فناوری ناانو و ناانو ماواد بارای داناشآماوزان
مدرسه و دانشجویان دانشگاه است .این آزمایشگاهها همچنین میتوانند برای سمینارهای مشاورهای و آموزشی معلمان نهادهای
مختلف مورد استفاده قرار گیرد که تشکیل دهنده یک فضای مشترک آموزشی در آموزش فناوری نانو است .جدول 2اهداف کار
مشترک دانشگاه و مدرسه را بیان میکند.
جدول :2اهداف مشارکت مدارس و دانشگاه
هدف :9توسعه و اجرای یک مدل اولیه و مرتبط با برنامه درسی
شرح
مربیان باید بر روی طراحی یک برنامه درسی تمرکز کنند که مرتب با سانح اجتماالی مادارس باوده و داناشآماوزان را بارای موفقیات در
دانشگاه و دنیای حرفهای آماده سازد .مدلهای درسی مناسب ،برنامه های بلندمدتی را برای ورود دانشآموزان دبیرساتانی باه دانشاگاه اباداع
میکنند.
راهبُرد
توسعه یک برنامه آموزشی مقدماتی که نشانگر مسیر روشنی به دانشگاه است.


ایجاد فعالیتهایی که به دانشآموزان این درک را می دهد که بدانند برای موفقیت در دانشگاه به چه چیزهایی نیاز دارند



کمک به دانشآموزان در مورد روش تعیین اهداف کوتاه مد و بلندمد و چگونگی نوار بر پیشرفت خود



ایجاد دید مثبت و التماد بنفس برای موفقیت دانشآموزان



پرورش و رشد فرهنگ مدرسه و کالس درس



آموزش راهبردهای صریح و روشن به دانشآموزان برای تصمیمگیری آگاهانه در مورد آینده خود
فرصتها



پیادهسازی مدلی از یک جامعه یادگیری کوچک



طراحی برنامه درسی مناسب و جذاب با قابلیت اتصال به جهان واقعی



ایجاد شفافیت در فعالیتهای برنامه درسی و یادگیری همگام با استانداردهای وزار آموزش و پرورش



مشارکت در یک هدف جمعی و توسعه برنامههای درسی
هدف  :2ارائه فرصتهای ارتقاء حرفهای برای معلمان
راهبُرد



تاکید بر مهار های رهبری در معلمان



انتقال مفاهیم روشن به برنامه های آموزشی



تمرکز بر روشهای معلم محور در همکاری



آموزشهای اولیه به معلمان تازهکار و فرصتهای آموزش در دانشگاه
هدف  :3پرورش اولیا در حمایت از کار مشارکتی

شرح
والدین نقشی اساسی در تضمین موفقیت فعالیتهای این مشارکت در مدرسه بازی میکنند .به منوور حمایات از اهاداف مشاارکت ،والادین
نیاز به اطاللا مناسبی از تجربه فرزندان خود در محی دانشگاهی دارند.

نتایج به دست آمده نشان میدهد که در جهان مدرن ،سیستم آموزش پیوسته که راحلی برای موثر و کار آمد باودن در
بازار کار آتی است ،میتواند بر اساس همکاری مدارس و دانشگاهها ساخته شود.
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