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  چكيده

در دنياي امروز ارزشي گرانبها تر از ثروتهاي طبيعي و زير زميني پيدا كرده اند، اين  1آموزش مبناي توسعه است و سرمايه هاي انساني

منبع پايـدار هـر جامعـه، نيـروي      از آن روست كه انسانهاي دانا و توانا سرمايه هاي حقيقي و واقعي هر كشور را تشكيل مي دهند، چرا كه

از سوي ديگر بهبود كيفيـت آمـوزش و پـرورش در گـرو تهيـه و      . انساني آن است كه از لحاظ فكري، عاطفي و اجتماعي تربيت شده باشد

و  تدوين برنامه هاي مناسب  تحصيلي و آموزشي به منظور پاسخگويي به نيازهاي دانش آموزان و بهبود كيفيـت آموزشـي معلمـان اسـت    

از همه مهمتر اي وي  هاي حرفه و شايستگي) عامل نيروي انساني(در ميان اركان مدرسه، نقش معلم. همه اين موارد به مدرسه برمي گردد

اي يك معلم شيمي در وضعيت مطلوب مورد بررسي قرار گرفته است و عوامل موثر  هاي حرفه در اين مقاله شايستگي. و چشم گير تر است

  .اي وي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است بر عملكرد حرفه
 

 اي، دبيران شيمي هاي حرفه شايستگي :كليد واژگان

  

  مقدمه

هر نظام آموزشي زير ساخت هاي اساسي دارد، كه اركان نظام را تشكيل مي دهند، يكي از اركان ومولفه هاي اساسي آن معلمان 

هارت دانش آموزان را در چارچوب نظام آموزشي به عهده دارند، اما يك معلم خوب هستند كه وظيفه انتقال دانش، ايجاد بينش وافزايش م

ريزان براي به روزسازي  هايي را بايد براي انجام صحيح وظايف داشته باشد؟ همچنين مديران و برنامه چه ويژگي هاي دارد و چه مهارت

يك معلم طي چه . دارند ها گام بر مي هايي آن جهت توسعه مهارت هايي دارند و براساس چه الگويي در دانش و مهارت معلمان چه برنامه

شود؟ چه تفاوتي ميان كارشناس تخصصي موضوعي و معلم وجود دارد؟ پاسخ  هايي انتخاب مي فرايندي تربيت و براساس چه شاخص

رايندي مداوم است كه به معلمان كمك اي ف توسعه حرفه. اي جست وجو و پيدا كرد توان در مفهوم توسعه حرفه ها را مي تمامي اين پرسش

   .ها را در حين كار افزايش دهند كند تا دانش و مهارت هاي الزم براي شروع كار معلمي را كسب كنند واين مهارت مي

ي و ا هاي كليشـه  توان به پويايي مدارس و نيز آمادگي معلمان براي شكستن قالب از ميان انبوه شرايط الزم براي موفقيت آموزشي، مي

امروزه متخصصان توسعه شناسي بر فاكتور نيروي انساني كارآمد و داراي سطح باالي سواد . گيري از منابع مختلف يادگيري اشاره كرد بهره

تواند تاثير بيشـتري   بدون ترديد هيچ فرد ديگري جز معلم نمي. علمي به عنوان مهمترين عامل توسعه و پيش شرط تحقق آن تاكيد دارند

  .ثمر كند تواند تعليم و تربيت را فرايندي توأْم با لذت و كاميابي، يا فرايندي بي معلم مي. گذرد، داشته باشد در مدارس ميبر آنچه 

شـود   جهان به سرعت دگرگون مي. يادگيري و معمار اصلي نظام آموزشي است -معلم مهمترين عنصر نظام آموزشي در فرايند ياددهي

. هاي آنان در جهان امروز، چندان مفيد نخواهد بود شوند كه آموزش اي، با اين واقعيت روبه رو مي ههاي حرفهو معلمان نيز مانند ديگر گرو

  .آنان بايد همواره دانش خود را روزآمد كنند

هـا و   براي تربيت معلمان كارآمد و متخصص كه بتوانند پاسخگوي مقتضيات و الزامات در حال تغيير و متحول آينده باشند، به برنامـه 

اي خـود را   هاي تخصصي و حرفه و توانايي  آنها بايد دانش. انتظار جامعه از معلمان فردا بسيار باال و گوناگون است. امكانات خاصي نياز است

                                                
1 Human Capital. 

www.chemyazd.com



 

2 

 

پردازنـد،   هايي كه خود معلمان بر اساس آنها به كسب دانـش مـي   همچنين روش. هاي مختلف علمي هماهنگ كنند با تحوالت آينده حوزه

هاي علمي و تخصصي،  معلمان فردا نه تنها در زمينه. تغيير كند، زيرا آنان هم ناگزيرند كه خود را با تحوالت نوين علمي همگام سازندبايد 

  .هاي تدريس نيز بايد دانش و مهارت خود را با تحوالت نوين جهاني پيش ببرند هاي تعليم و تربيت و روش بلكه در زمينه
  

  ماناي معل هاي حرفه شايستگي

اي  ي تـدريس بـه ميـزان كـافي و بـا اسـتفاده از مجموعـه        اي معلم به توانايي وي در برآوردن نيازها و مطالبات حرفه شايستگي حرفه

و  1نـيج وت (شود، به طوري كه اين مجموعـه در عملكـرد و بازتـاب معلـم تجلـي پيـدا كنـد         يكپارچه از دانش، مهارت و نگرش گفته مي

  ). 2005همكاران، 

داند كه معلم با كسـب آنهـا بـه پـرورش      هايي مي ها و مهارت ها، گرايش ي شناخت معلم را مجموعه اي شايستگي حرفه) 1384(ملكي 

هـا را در سـه حيطـه شـناختي، عـاطفي و مهـارتي        كنـد و ايـن صـالحيت    جسمي، عقلي، عاطفي، اجتماعي و معنوي فراگيران كمك مـي 

  .نمايد بندي مي طبقه

دانـش  . اي دسـته بنـدي كـرده اسـت     اي و تعهد حرفه اي، عمل حرفه هاي معلمان را در سه زمينه دانش حرفه تقابل) 2008( 2هانتلي

اي از طراحـي يـادگيري، ايجـاد محـيط      عمل حرفـه . آموز و آگاهي از تدريس و يادگيري است اي شامل دانش محتوا، شناخت دانش حرفه

ها، ارتباطـات و اخالقيـات را    اي، مشاركت، رهبري، ارزش اي، يادگيري حرفه حرفهيادگيري و ارزشيابي يادگيري تشكيل شده است و تعهد 

  . شود شامل مي

هاي معلمان را به پنج دسته اصلي دانـش تخصصـي، ارتباطـات، سـازماندهي، دانـش تربيتـي         ، صالحيت)2007(و همكارانش  3كاستر

بندي شده و جامع  ها، اغلب در متون مختلف علمي به صورت جمع نديب اين نوع دسته. كنند هاي رفتاري تقسيم مي و صالحيت) پداگوژي(

  .  شوند ارايه مي )CCK( 6اي و محتواي دانش زمينه )PCK( 5، محتواي دانش تربيتي)SCK( 4در قالب سه دسته محتواي دانش موضوعي

اند و در كالس درس  ي كسب كردهبراي تدريس يك موضوع درس معلمانكه شود  گفته ميمحتواي دانش موضوعي به مجموعه دانشي 

هاي مختلف علوم  مفاهيم و روابطي كه حيطهشيمي،  ماين محتوا شامل مجموعه مفاهيم و اصول آموخته شده در حيطه عل .كنند ارايه مي

  ).NSTA, 1998(است  علم شيميهاي پژوهش در  فرايندو همچنين زنند،  را به هم پيوند ميشناسي  نظير فيزيك، رياضيات و زيست

هاي آموزشي معلم در كالس درس كسب شده و يا توسـعه   شود كه در سايه فعاليت به مجموعه دانشي گفته مي محتواي دانش تربيتي

ريزي و اجـراي برنامـه درسـي،     اين محتواي دانشي شامل راهبردها و روشهاي تدريس، سازماندهي و مديريت كالس درس، برنامه. يابد مي

آمـوزان قبـل و بعـد از     هـاي دانـش   آموزان با تفكرات همگرا و واگرا، ارزيابي و بـه كـارگيري آموختـه    ي همه دانشتوجه به نيازهاي آموزش

  ).NSTA, 1998( استهاي آموزشي كوچك قابل يادگيري  هاي كالسي و انتقال مفاهيم علمي در قالب بسته فعاليت

اند  در سايه آگاهي و اطالع از محيط اجتماعي خود كسب كرده نمعلمابه مجموعه دانشي كه  يا دانش شخصي اي محتواي دانش زمينه

بتوانـد   معلـم هاي اجتماعي مختلف بوده و سبب مي شود تا  اين محتوا شامل اطالعات عمومي، آشنايي با مشاغل و موقعيت. شود گفته مي

اجتماعي و تاريخي گوناگون ارتباط دهد تـا بـه    هاي فرهنگي، يادگيري را به حوادث روزمره و زمينه -هاي كالسي و فرايند ياددهي فعاليت

  ).2001، 8و هادسون 7بارنت(ها كمك نمايد سازي محيط يادگيري و بسط آموخته غني
  

  

  

  

                                                
1 Nijvedt et al. 
2 Huntly 
3 Koster et al. 
4 Subject Content Knowledge (SCK) 
5 Pedagogical Content Knowledge (PCK) 
6 Contextual Content Knowledge (CCK) 
7 Barnett  
8 Hodson 
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   اي معلم در آموزش و پرورش جايگاه شايستگي حرفه

اي كه تقليد از او بايد  است، به گونههاي او نقش بسيار اساسي قائل شده  آليسم تايلر، براي معلم و ويژگي در فلسفه تعليم و تربيت ايده

هاي الزم براي انتخاب روش مناسب را  معلم بايد با روشها و فنون تدريس آشنايي كامل داشته باشد و مالك .الگوي كار و فعاليت قرار گيرد

هاي متفاوت  زشي و رفتاري، روشهاي تدريس، تدوين هدف هاي آمو ها و الگوهاي يادگيري، نظريه آشنايي با نظريه. در اختيار داشته باشد

هاي مورد نياز معلم  تدريس، ارزشيابي تحصيلي و دانستن نكات و مسائل قبل از تدريس، حين تدريس و بعد از تدريس نيز از جمله مهارت

معرفت را در هاي فردي و گروهي حداكثر فهم و  وظيفه معلمان سازمان دادن، انتخاب و هدايت تجاربي است كه در زمينه فعاليت. است

آموزان بتوانند از تفكر وعلم به طور همزمان استفاده  آموزان به وجود آورد و رغبت و انگيزش الزم را در آن ها ايجاد كند، تا دانش دانش

  .مند باشد، كنجكاو بوده و توانايي پيگري و اجراي رويكرد حل مسئله را داشته باشد معلم بايد به حرفه تدريس عالقه. كنند

آموزان به وجود آورد و به عنوان راهنما، مشاور و منتقد،  به عنوان يك هنرمند خالق بايد بتواند ابتكارات هوشمندانه را در دانش معلم

گذشته به عنوان سرمايه علمي و عملي  هاي تجربهمعلم بايد از حاصل  .دوستانه و با مهارت و حساسيتي خاص به دانش آموزان كمك كند

ريزي درس مشاركت جويد و به شغل  معلم بايد در برنامه. ي در زمان حال و ساختن آينده به بهترين وجه استفاده كندبردار  براي بهره

داشتن راهنماي تدريس و طرح درس . معلمي، فقط با ديد اجرايي نگاه نكند، زيرا اين مسئله ممكن است به شكست برنامه منجر شود

هاي دانشي، بينشي و مهارتي  هاي رفتاري در حيطه وزش بايد در راستاي دستيابي به هدفبراي معلم، الزم و ضروري است و چون آم

  .تر خواهد بود مناسب 1ياب صورت گيرد، استفاده از طرح درسهاي روش آموزش تسلط

معلم با تجربه، بايد . دكن فلسفه تعليم و تربيت پراگماتيسم كه بر فعاليت فراگير تاكيد زيادي دارد، معلم را به عنوان راهنما معرفي مي

رسالت مورد انتظار براي آموزش و پرورش كه تامين به با توجه . آموزان باشد در دانشتفكر خالق  و رشد شخصيتتسهيل كننده بتواند 

. دارداي  هاي مختلف جامعه است، جايگاه معلمان در آموزش اهميت فوق العاده نيروي انساني خالق، كار آمد و توانا براي بخشكننده 

  :هاي يك معلم اثر بخش به موارد زير اشاره مي كند در زمينه ويژگي young( 1990(يانگ 

  ؛توانايي تدريس و اجراي طرح درس .1

  ؛كنترل يادگريي و عملكرد دانش آموزان .2

   ؛ارائه طرح درس با استفاده از روش هاي متنوع تدريس .3

  .برقراري و حفظ روابط مناسب با دانش آموزان و همكاران .4

هاي بالقوه و  آموزان و توانايي شناسايي قابليت آموزان، توانايي تشخيص و تعيين نيازهاي دانش از طرفي، توانايي ايجاد انگيزه در دانش 

  .شود هاي معلم اثربخش طبقه بندي مي آموزان نيز به عنوان ويژگي استعدادهاي دانش

شود، اما  اي فرد منظور مي گر چه اغلب مالك ارتقاي علمي، تخصص حرفها. ، مشاوره با فراگيران استاي ديگر معلمه از جمله ويژگي

معلمان بايد در سه حيطه دوره كار معتقد است كه ) 1996(2هنكوك. اي معلم است آموزان يكي از ابعاد شخصيت حرفه مشاوره با دانش

  :آموزي طي كنند

  مشاوره شغلي .1

  درسي  مشاروه برنامه تحصيلي و .2

  تحصيليمشاوره انتخاب رشته  .3

هاي آموزش، روابط اجتماعي، تخصص و رشد  هاي معلم اثر بخش را در طبقات مختلفي چون توانايي ويژگي )2002( 4و داير 3رابرتز 

بيشتر به  هك كنند كه هر كدام از اين طبقات ويژگي هاي خاصي را شامل مي شود هاي فردي تقسيم بندي مي اي، مديريت و ويژگي حرفه

اند كه  هاي تدريس، نشان داده تحقيقات انجام شده در مورد ميزان آگاهي معلمان از مهارت. مربوط است و تربيتي اي محتواي دانش زمينه

معلمان ) 2000لين و اوتو، : 1997هاماند، –دارلينگ  ؛1996الكساند و ليون،(ر مهارت رسمي معلمان وجود دارد هاي بسيار زيادي د تفاوت

                                                
1 Mastry learning 
2 Hankcock 
3 Roberts 
4 Dyer 
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ممكن است به  و لذا هاي آموزشي ويژه در زمنيه كمبود دانش، مهارت و انگيزش خويش دسترسي پيدا كنند اغلب قادر نيستند به برنامه

  )1996الكساندر و ليون، ( هاي قبل و ضمن خدمت اكتفا كنند  سازي رايج معلمان يعني آموزش تجارب آماده
  

  اي معلمان هاي حرفه شايستگيارتقاي 

اين نوع بالندگي از راه . كند هاي معلمان ايفا مي اي در ارتقاي شايستگي اي نقش بسيار تعيين كننده بالندگي شغلي و حرفه بدون شك

و 1989هابرمن، (هاي زيادي  مدل. رشد تجارب معلمان حين حركت آنها در مراحل شغلي و حرفه اي قابل نمايش و اندازه گيري است

هايي را كه معلمان بايد در مراحل مختلف  گام. دهند بالندگي شغلي معلمان را نشان ميمراحل مختلف ه وجود دارند ك) 1986فيوس،  دري

هاي آموزشي،  اي معلمان را در طول فعاليت ها نيازهاي شخصي و حرفه اين مدل. از شروع كار تا متخصص شدن بردارند، توصيف مي كند

  :شرح زير مشهود استبه  سطحپنج  ،ها در اغلب اين مدل. كند توصيف مي

در اين . كنند كه تجارب جهاني از اطالعات شفاهي اهميت بيشتري  دارد در اين مرحله معلمان احساس مي :سطح تازه كار .1

آموزند و در موارد قواعد فرهنگي مدرسه و حقايق عيني  هاي عمومي و مشخصي را مي مرحله معلمان معاني، مفاهيم و واژه

  .كنند ميوضعيت موجود آگاهي كسب 

شوند، به  اي را كسب كنند، به مبتديان پيشرفته بدل مي هنگامي كه مبتديان تجارب جديد و تازه :سطح مبتديان پيشرفته .2

. كنند اند، ادغام مي كند و آنها دانش نظري را با آنچه در ميدان عمل كسب كرده تدريج تجارب كسب شده بر رفتار آنها اثر مي

اين فقدان توان . و احساس خود مختاري در زمينه كارشان ندارند كنند از قواعد و قوانين پيروي ميدراين مرحله هنوز معلمان 

  .انجام كار به صورت خودمختار، مبين اين است كه معلمان هنوز مسئوليت كامل براي كارشان را كسب نكرده اند

براي موفقيت را كسب كرده اند، به اين مرحله راه تعداد زيادي از مبتديان پيشرفته كه تجربه و انگيزه كافي  :سطح شايستگي .3

اما مستنداتي وجود دارد كه نشان مي دهد برخي از معلمان در سطوح شايستگي عملكرد باقي مي مانند و ارتقا پيدا . مي يابند

هاي در زمينه آن: هاي معلمان دراين مرحله عبارتند از دو مورد از مهم ترين ويژگي) 1992ايزنهارت و جونز، ( نمي كنند 

كنند و در مورد آنچه داراي اهميت يا بي  داشته باشند، اگاهي كسب مي... هايي كه بايد در  مورد طراحي، تدوين اهداف و  انتخاب

گيرند، به بياني معلمان كنترل و نظارت بيشتري بر روي وضعيت دارند و  هاي آموزشي تصميم مي اهميت است، حين اجراي برنامه

  .شان تصميم بگيرند هاي روزانه و تجارب تدريس مورد فعاليت توانند در مي

در اين مرحله دريافت دروني يا كشف روش تدريس . رسند تعداد بسيار كمي از معلمان به اين مرحله مي :ورزي سطح مهارت .4

  .كنند يي ميمعلمان الگوها و تشابهات را در يك روش كل گرايانه شناسا. ابتكاري، بسيار حائز اهميت و چشمگير است

آن هـا بـه   . در اين مرحله عملكرد كامالٌ ذهني و رواني بوده و تصميم گيري آنها بر اساس دريافـت درونـي اسـت    :سطح خبرگي .5

هايشان اجرا  روش كامالٌ كيفي و متمايز با ديگر معلمان عمل مي كنند، طرح هايشان اجرا شده و به نتيجه رسيده است، اگر طرح

بايد دقت داشت كه در شرايط مشـابه  . با دريافت بازخورد، مواردي را كه نياز به تغيير دارد، تعيين مي كنند نشده يا ناموفق باشد،

  ).2000ريمر، –ويلگاس ( كاري، معلمان تازه كار شيوه معلم محوري، و معلمان خبره شيوه فراگير محوري را انتخاب مي كنند
  

  نقش معلم در آموزش اثربخش شيمي

. شود آوري كرده است كه به چند مورد مهم از آنها اشاره مي هرستي از انواع آگاهيهاي الزم براي آموزش علوم را گردف) 1987(شولمن 

  :مهمترين آگاهيهاي الزم براي يك معلم علوم عبارتند از

 .هاي مختلف آن آشنا باشد با علم شيمي و حيطه: آگاهي از مفاهيم .1

 . اره و سازماندهي كالس جهت فائق آمدن بر مشكالت آشنا باشدبا اد: آگاهي از اصول روانشناسي تربيتي .2

قادر به استفاده از راهنماي درسي، تشخيص نيازهاي ملي و كاربرد مواد آموزشي موجود در : ريزي درسي آشنايي با برنامه .3

 .دسترس باشد

 .اسها و مثالهاي قوي، آموزش دهدبايد بتواند يك موضوع را از طريق توضيحات مفيد، قي: آشنايي با محتواي دانش تربيتي .4

 .آگاهي داشتن از روحيه و خصوصيات يادگيرندگان .5

www.chemyazd.com



 

5 

 

 .آگاهي داشتن از محتواي آموزشي .6

  .باشد هاي آموزشي كه شامل تاريخ، فلسفه و تاريخ علم مي آگاهي داشتن از هدفها، ارزشها و انگيزه .7

اين . كنند هاي خاصي براي فائق آمدن بر مشكالت استفاده ميمعلماني كه عالقه و توانايي كمتري در آموزش شيمي دارند، از روش

  :روشها عبارتند از

 .اجتناب كردن؛ يعني تدريس مقدار اندكي از يك موضوع تا حد امكان •

انتخاب موضوعهايي كه عالقه بيشتري به آنها دارند؛ اغلب در مقايسه با روش آموزش مفهومي تأكيد زيادي بر آموزش  •

 .نمايند اهيم مياي و سطحي مف كليشه

 .ورزند ، بر موضوعهاي خاصي تأكيد مي)هاي عملي از جمله انجام فعاليت(به جاي آموزش و توسعه همه مفاهيم  •

 .آموزان از طريق آن به صورت گام به گام ياد بگيرند تدريس با استناد به يك كتاب خاص يا جزوه كه دانش •

 .ويكردهاي پرسش و پاسخ، كاوشگري و حل مسئلهتأكيد زياد بر آموزش توضيحي مطالب و عدم رعايت ر •

 .ترين آزمايش نيز نباشند بطور كلي اجتناب از انجام كار عملي؛ زيرا ممكن است حتي قادر به انجام ساده •

هـاي   روشدن با نقاط ضعف و كاستيهاي خويش در برنامـه  دهند كه بدون روبه آموزشهايي با ويژگيهاي ذكر شده، به معلمان امكان مي

در ظاهر ممكن است با اين عملكردهاي محدود، از نظر اكثـر معلمـان،   . سي و فعاليتهاي آموزشي، وارد فعاليتهاي آموزشي شيمي شونددر

عالوه بر آن، حتي اگر آنها نظريه خاصي دربارة شيمي دورة متوسطه در ذهن داشـته باشـند، بـاز هـيچ     . آموزش علوم سخت به نظر برسد

آمـوزان   شوند؛ اما هيچ كمكي بـه توسـعه درك دانـش    شود و با اينكه خود آنها به پيشرفتهايي نايل مي ديده نميتغييري در روند آموزشي 

  .كنند نمي

كنند فاقد  اي به آموزش اثربخش شيمي نداشته باشند، اين است كه آنها احساس مي شود معلمان عالقه يكي از داليلي كه سبب مي

شود،  آموزان انجام مي در ارزيابي ميزان آگاهيهاي علمي و فناوري معلمها كه از سوي دانش. تندآگاهيهاي ضروري علمي و فناورانه هس

  .اي براي كسب خود باوري نداشته باشند شود تا معلمها انگيزه شود و اين سبب مي فاقد آگاهي بودن، زياد مهم تلقي نمي
  

  گيري بحث و نتيجه

عالوه بر آن عوامل . وامل كليدي در ارتقاي كيفيت آموزشي و يادگيري علوم استافزايش ميزان درك و آگاهي معلمان، يكي از ع

داليل بسيار قاطع و محكمي وجود دارد مبني بر اينكه چرا درك و فهم مورد نياز آن طور . گردد ديگري نيز وجود دارد كه به آنها اشاره مي

توانند سؤالهايي را بپرسند كه كودكان  معلمان مي. ها انتقال دهند را به بچهنيست كه معلمان بتوانند اطالعات مورد نياز در تعليم و تربيت 

توانند از مسيرهاي تاريك اجتناب كنند  از اين طريق معلمها مي. كند و انعكاس آنها در باورهاي ذهني كودكان آشكار شود را راهنمايي مي

كنند و مراحل بعدي مورد نياز براي يادگيري بيشتر علوم را مشخص و منابع اطالعاتي مناسب و قابل اعتمادي را براي كودكان فراهم 

. كنند، ناتوان باشند، هيچ كدام از رويكردهاي ذكر شده انجام پذير نخواهد بود هايي كه به آنها كمك مي اگر معلمها در درك ايده. نمايند

و فهم را شامل شود و در آموزش كودكان آنها را  است كه گسترة وسيعي از درك »هاي بزرگ ايده«آنچه كه معلمان نياز دارند،  

چنين كاري نه تنها ممكن . پرسند، پاسخ دهد تواند معلم را قادر كند تا به همة سؤالهايي كه كودكان مي اين هدف نمي. راهنمايي نمايد

ت نيست كه معلم جواب گيرد، لذا مصلح آموزان جوان نشئت مي نيست بلكه چون سؤالهاي جديدي از ذهن كنجكاو و خالق دانش

آنچه كه يك معلم نياز دارد، داشتن راهبردهاي ملموس است كه از آن طريق بتواند سؤالهاي كودكان را لمس كند . نامناسبي به آنها بدهد

عمومي نياز  آنها به منابع اطالعاتي و سطح مناسبي از درك. وآنها را روشن نمايد و از اين طريق مزاياي يك آموزش پويا را نمايان سازد

شود كه براي درك گسترة وسيعي از مفاهيم،  دوباره اين نكته يادآوري مي. تر شود دارند تا نحوه استفاده سريع و مؤثر از اين منابع آسان

  ).Harlen, 1999( سازد ها استفاده مناسب از مهارتهاي فردي را مقدور مي هاي بزرگ نياز دارند و اين ايده معلمها به ايده
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