اولين كارگاه ملي آموزش علوم با رويكرد كاوشگري برگزار
شد.
با كمال خوشوقتي به اطالع جامعه آموزشي ،عالقمندان به حوزه آموزش و به ويژه به آموزگاران ،معلمان و
دبيران علوم در گرايش هاي گوناگون مي رساند كه اولين كارگاه ملي آموزش علوم با رويكرد كاوشگري
( )IBSEبراي  24نفر از آموزشگران علوم تجربي كه از حدود  51استان كشور دعوت شده بودند از تاريخ
 51تا  42ديماه  5911در گروه فيزيك دانشگاه اصفهان برگزار شد .برنامه ريزي اوليه براي برگزاري اين
دوره ،در اواخر سال گذشته و به همت دفتر برنامهريزي و تاليف كتاب هاي درسي و بنياد علمي سازمان اكو
( )ECOSFصورت پذيرفت .سپس با همكاري دفتر بين الملل دانشگاه اصفهان و بنياد فرانسوي LAMAP
برنامه عملياتي كارگاه طراحي و نهايي شد.

در اولين روز كارگاه آموزشي  IBSEكه در محل تاالر خوارزمي ساختمان آمار و رياضي دانشگاه اصفهان

برگزار شد ،ضمن امضاي تفاهم نامه همكاري بين دانشگاه اصفهان و موسسه فرانسوي  LAMAPمقرر شد
كه برنامه هاي آموزش علوم به روش هاي نوآورانه در ايران و كشورهاي عضو سازمان اكو اجرا شود .در اين
مراسم آقاي دكتر طالبي رئيس دانشگاه اصفهان اظهار داشت :يكي از رسالت هاي اين همايش توجه به
كارايي روش هاي يادگيري و تربيت فرزندان خالق ،نوآور و رسيدن به آينده اي روشن است .رئيس دانشگاه
اصفهان در ادامه خواستار نهادينه شدن تغيير روش يادگيري در جامعه شد و بر خانواده ها نقدي وارد نمود.
سپس ايشان بيان كردند كه خانواده ها بايد ياد بگيرند كه فرزندانشان را براي كسب نمره تشويق به درس

خواندن نكنند .وي در ادامه اظهار داشت يادگيري نوآورانه فقط مختص فرزندان نيست بلكه خانواده ها نيز
بايد آموزش هاي الزم را كسب نمايند .دكتر طالبي تاسيس دبيرخانه دائمي مركز آموزشي  IBSEدر
دانشگاه اصفهان را راهي براي پيشبرد اهداف متعالي آموزشي كشور دانست و بر اين مهم تاكيد نمود.

از ديگر برنامه هاي روز اول اين كارگاه آموزشي ،سخنراني پروفسور سومرو رئيس بنياد علمي
اكو بود كه به تشريح فعاليت هاي علمي اكو پرداخت و ضمن تاكيد بر اين مهم كه علوم،
فناوري و نوآوري ،پايه گذار توسعه اقتصادي است ،خواستار فعاليت مركز IBSEدر منطقه اكو

شد .وي همچنين حمايت خود را از اين مركز كه در دانشگاه اصفهان تاسيس خواهد شد اعالم
نمود.
همچنين آقاي دكتر محمود اماني طهراني ،مدير كل دفتر تاليف كتاب هاي درسي سخنراني
خود را ارائه كردند .ايشان ،ضمن نگاهي اجمالي به دو دهه فعاليت هاي آموزش علوم در
ايران ،آموزش علوم با رويكرد كاوشگري در ايران را مورد ارزيابي قرار داده و به مرور نقش و
جايگاه سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي و دفتر تاليف كتاب هاي درسي در ايجاد
نوآوري هاي آموزشي ،توليد برنامه هاي عمومي ،توليد كتاب هاي درسي و بهبود روش هاي
ياددهي يادگيري و ارزشيابي پرداخت .وي در ادامه جايگاه درس علوم تجربي در دوره هاي
مختلف تحصيلي را به عنوان يكي از دروس اصلي دانش آموزان در تمامي سال هاي تحصيلي
در جدول دروس تشريح نمود.

دكتر اماني ضمن تشريح تغييرات برنامه درسي علوم تجربي از سال  59۳4به عنوان يك تاريخ
مهم براي آغاز تغيير برنامه درسي و حركت به سوي هدف هاي جديد و روش هاي جديد
آموزش علوم ياد كرد .وي همچنين ضمن توضيح دقيق ابعاد تغيير يافته در طول اين فعاليت
 49ساله به بعضي از نتايج و دستاوردهاي دو دهه اخير در زمينه پيشرفت تحصيلي دانش
آموزان ايراني در عرصه مطالعات بين المللي نيز اشاره نمود .گفتني است در دومين بخش
سخنراني دكتر اماني ضمن ارائه تصويري از آينده برنامه درسي علوم تجربي در ايران ،بر ابعاد
نوآورانه اين برنامه اشاره نموده و آموزش علوم با رويكرد كاوشگري را يكي از ابعاد مهم در اين
خصوص قلمداد نمود.

آموزشگران شركت كننده در اين دوره ،قرار است دوره هاي مشابهي را در استان هاي خود اجرا
كنند ،معلمان دوره ابتدايي را آموزش دهند و نتايج كارهاي خود را به منظور بررسي و اصالح و
هم افزايي به دبيرخانه  IBSEارسال كنند .اين برنامه در فاز اول در سه سال اجرا خواهد شد و
اميد است كه با تالش و همكاري همه عوامل و سازمان هاي وابسته به برنامه موثر و ماندگار در
آموزش علوم كشور تبديل شود .به زودي برنامه هاي آينده اين دبيرخانه طراحي و اعالم خواهد
شد.

