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به نام خدا

سخنی با دانشآموزان

دانشآموزان عزیز :سالم
برای چند دقیقه ،ذهن خود را برای یک پرواز خیالی آزاد بگذارید .حال به درس ّ
تفکر و پژوهش
تفکر و پژوهش چگونه است؟ کتاب کار ّ
و روش آن فکر کنید! فکر میکنید موضوع و روش درس ّ
تفکر
مجسم میکنید
مجسم میکنید؟ آیا کالسهایی را ّ
و پژوهش چگونه کتابی است؟ چه تصویری پیش خود ّ
که دانشآموزان در حال گوش دادن به یک سخنرانی درباره  ی ّ
تفکر و پژوهش و فایدههای آن هستند؟
یا کالسی که دانشآموزان دائم در حال انجام تکالیف کتاب کار هستند؟ چنین تصوراتی در مورد درس
«تفکر و پژوهش» بسیار دور از واقعیّت است .در درس ّ
ّ
تفکر و پژوهش شما یاد میگیرید به کنجکاویهای
توجه کنید ،پرسش و کاوش کنید؛ لذا در این ساعت شما و پرسشها و روشهایتان برای یافتن پاسخ
خود ّ
پرسش مهم هستید .درس ّ
تفکر و پژوهش از ّفعالیّتهایی تشکیل شده که به شما فرصت میدهد پرسشگری
و کاوشگری کنید و روشهای یادگیری خود را مورد بررسی قرار داده و بهبود بخشید .در این درس شما با
انجام ّفعالیّتهایی مانند بازی ،گوش دادن به داستان ،تماشای فیلم ،خواندن متن ،و غیره فرصت کند و کاو در
نظرات خود و دیگران را خواهید داشت .داشتن کتاب کار فرصتی است برای ثبت خاطرات شما از شنیدن
داستانها ،تماشای فیلمها ،گفت و گو با دوستان و آموزگار و اعضای خانواده ،بحث و جدل بر سر یک
عقیده و تمام آنچه خاطرات دوران دبستان ما و شما را میسازد .در کتاب کارّ ،فعالیّتهایی برای داخل و
گاه خارج از کالس پیشبینی شده تا شما یادگیریهای خود در طول سال تحصیلی را ثبت کنید .بعد از هر
چهار یا پنج جلسه نیز صفحاتی با عنوان خودارزیابی قرار داده شده تا یادگیریها و نظرات خود در مورد
جلسات گذشته را ثبت و خود را ارزیابی کنید .در تکمیل این صفحات کوشا باشید؛ زیرا کتاب کار عالوه بر
دفتر ثبت تجربهها ،پوشهی کار شما در طول سال تحصیلی نیز هست که آموزگارتان با بررسی آن هر هشت
جلسه یک بار و نیز در پایان سال ،میزان پیشرفت و نمره ی شما را تعیین خواهد کرد .امیدواریم از ساعت
ّ
			
تفکر و پژوهش لذّ ت ببرید و طعم لذّ تهای خود را در کتاب کار بنویسید.
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