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              همکار گرامى
تحوالت آموزشى دوره ى ابتداىى در سال هاى اخىر ،ضرورت تغىىر آموزش هاى محىطى و
بروز ّ
اجتماعى را نىز آشکار مى سازد؛ براىن اساس ،شوراى برنامه رىزى ،در حال تدوىن برنامه ى درسى
مطالعات اجتماعى با روىکرد تلفىقى با تأکىد بر پرورش مهارت هاى زندگى فردى و اجتماعى است.
در اىن مىان ،تا زمانى که برنامه ى جدىد تدوىن شود ،گروه مطالعات اجتماعى دفتر برنامه رىزى و
مجدد کتاب هاى تعلىمات اجتماعى
تألىف کتب درسى با استفاده از نظرىات معلّمان به ساماندهى ّ
موجود پرداخت تا بدىن وسىله ضمن کاهش مشکالت فعلى اىن کتاب ها ،راه براى برنامه ى موردنظر
هموار شود.
مجدد محتوا با تأکىد بر کاهش حجم
مهم ترىن تغىىرات اىن کتاب اصالح متون و سازماندهى ّ
محفوظات ،به روزکردن اطالعات و افزودن مطالب جدىد ،استفاده از عکس ها و نقشه هاى جدىد و
ِ
ىادگىرى مؤثّرتر است.
جذابىت و انگىزه ى الزم براى
متنوع به منظور افزاىش
ّ
طرح هاى ّ
درس تعلىمات اجتماعى باىد فضاىى مملو از نشاط و سرزندگى بىافرىند و دانش آموزان را به
مهم تغىىر اىن کتاب ،توجه بىش تر به پرورش مهارت هاى
تحرک و ّفع ّ
الىت برانگىزد .ىکى از هدف هاى ّ
ّ
اجتماعى و افزاىش عالقه به سرزمىن و محىط زندگى دانش آموزان است .براى دست ىابى به

اىن هدف باىد شىوه هاى مناسب ىادگىرى ــ ىاددهى را اختىار کرد و از روش هاى ّفعال نظىر پرسش و
پاسخ ،بحث گروهى ،بازدىد علمى ،اىفاى نقش ،نماىش فىلم ىا ترکىبى از آن ها بهره گرفت.
توجه شما را به نکات زىر جلب مى کنىم.
براى تدرىس بهتر کتابّ ،
همواره قلمرو پرورش مهارت هاى اجتماعى را درنظر بگىرىد و از تأکىد زىاد بر حفظ کردن
الىت هاى کتاب براى کار در کالس درنظر گرفته شده است .بهتر
اطالعات بپرهىزىد .بخش عمده ى ّفع ّ
است دانش آموزان را گروه بندى کنىد و به کار گروهى و مشارکتى بهاى بىش ترى بدهىد و فضاى
الىت و اظهارنظر همه ى دانش آموزان فراهم کنىد.
الزم را براى ّفع ّ
به منظور تدرىس بهتر بخش جغرافىا ،به کمک مسئول مدرسه ،وساىل الزم مانند نقشه هاى
جغرافىاىى اىران و جهان ،کره ى جغرافىاىى ،عکس و نظاىر آن را به تعداد کافى از قبل آماده کنىد .نقشه هاىى
از اىران و جهان را به دىوار کالس نصب کنىد تا در طول سال تحصىلى در معرض دىد دانش آموزان
تهىه و تکثىر
باشد .براى پرورش مهارت هاى مربوط به نقشه خوانى ،طرح نقشه ها ىا نقشه هاى گنگ را ّ
کنىد و در اختىار دانش آموزان قرار دهىد .از آن ها بخواهىد روى نقشه کارهاىى مانند ترسىم راهنما،
رنگ آمىزى نقشه ،نوشتن نام رودها و کوه ها و نظاىر آن ها را انجام دهند .دانش آموزان را به ترسىم
نقشه ها وادار نکنىد .هم چنىن ،در آزمون هاى کتبى از طرح پرسش ها و اطالعاتى که در متن درس به
آن ها اشاره نشده است ،بر روى نقشه هاى گنگ به طور جدى خوددارى کنىد (براى مثال ،نوشتن نام
کشورهاى همساىه ى ترکمنستان بر روى نقشه ى گنگ).
در بخش تارىخ و تعلىمات مدنى ،پرسش هاىى براى گفت وگو در کالس طراحى شده که
هدف از طرح آن ها ،تقوىت مهارت هاى بحث و اظهارنظر کردن ،فکر کردن ،استدالل کردن
توجه داشت که اىن پرسش ها الزاماً پاسخ
و باالخره ،تقوىت اعتماد به نفس در کودکان است .باىد ّ
توجه به دىدگاه هاى مختلف پاسخ هاىى متفاوت داشته باشند .از اىن
مشخّصى ندارند و ممکن است با ّ
پرسش ها در امتحانات کتبى استفاده نکنىد.
در تدرىس بخش تارىخ نىز استفاده از روش هاى ّفعال ــ به وىژه روش اىفاى نقش ــ مى تواند به
تحرک و نشاط در کالس کمک مؤثرى کند.
افزاىش ّ
براى نىل به اهداف آموزشى اىن درس ،باىد به شىوه هاى ارزش ىابى ،به وىژه ارزش ىابى مستمر،
توجه کنىم .ارزش ىابى مستمر تنها به پرسش درباره ى متن درس منحصر نمى شود و به  هرگونه
الىت دانش آموزان ــ اعم از مشاهده ،ابراز عالقه به موضوع ،مشارکت در کار گروهى ،جمع آورى
ّفع ّ
عکس و اطالعات ،گزارش نوىسى و تحقىق ــ نمره اى تعلّق مى گىرد .شاىان ذکر است که نمره ى

ارزش ىابى مستمر اىن درس ،الزام ًا نباىد با نمره ى پاىانى هم خوانى داشته باشد و چه بسا بر
تهىه ى سىاهه ها
آن
ارجحىت دارد .براى اىن که ارزش ىابى هاى مستمر به شکل صحىح صورت گىردّ ،
ّ
(چک لىست ها)ى مختلف از سوى معلّمان ضرورى است.
در آزمون هاى کتبى ،از انواع سؤال ها استفاده کنىد و از طرح پرسش هاىى با پاسخ هاى
طوالنى بپرهىزىد .هم چنىن ،از زىر نوىس عکس ها و نقشه ها و بخش هاى براى مطالعه ،فعالىت
و گفت و گو در کالس ،سؤال طرح نکنىد.
امىد است شما معلّمان عزىز با به کارگىرى روش هاى ّفعال و مشارکت دادن دانش آموزان در فراىند
تدرىس ،براى آن ها فضاىى پرنشاط و دل پذىر در کالس هاى درس فراهم آورىد.
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