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  :چكيده

را به به يادگيري جان ديوي نسبت تدريس  .گيرد ياد مي، چه كه معلم آن را درس ميدهد تدريس فرايندي است كه دانش آموز، آن

هم  ل نشود، تدريسخريد و فروش تشبيه كرده است،همانطور كه اگر فروشي در كار نباشد خريدي هم مطرح نيست، اگر يادگيري حاص

ارائه اطالعات، نشان دادن روش كار و تدريس يك  "يي مانندبر فعاليت ها،امروزه تدريس با معناپي توصيفي آن . معنا نخواهد داشت

  .داللت دارد"موضوع 

و يق دهد و دانش آموزان را متناسب با عال در آموزش شيمي معلم خود را در نقش سازمان دهنده فرصت هاي يادگيري قرار مي

ي اثر بخش و يادگيري اكتشافي مسير آموزش راهموار با سازمان دهي كالس براي فعاليت ها ها و ميزان آمادگي تفكيك كرده و توانايي 

عده اي حتي با انجام مستقيم آزمايش بهره اي از . كنند چرا كه همه ي فراگيران به طور يكسان از امكانات آموزشي استفاده نمي. كند مي

هر   و  شوند زان به چند گروه تقسيم ميپس در اين روش دانش آمو. كه عالقه مند به كار هاي كتابخانه اي هستندحاليدر  برند، آن نمي

حتي در بين دانش آموزان كه كار . روش هاي كار هر گروه با ديگري تفاوت دارد. كنند گروه مطالب درسي را به صورت گروهي بررسي مي

يي و عالقه اش ناتا هر دانش آموزي بتواند بر حسب توا. شود دهند آزمايش در دوسطح مختلف ترتيب داده مي آزمايشگاهي انجام مي

  .قرار مي دهدش آموز نتا سر حد امكان مسئوليت يادگيري را برعهده دا وشود ناميده مي مربيمعلم كه در اين فرآيند . فعاليت كند

  :اهميت پيدا مي كندتوانايي هاي معلم در موارد زير آموزاني با توانايي هاي گوناگون  در آموزش شيمي براي دانش

  واع روش ها و ابزار هاي مناسبسنجش ، با ان) الف

  تجزيه و تحليل اطالعات در مورد دانش آموزان) ب

  .جمع آوري كنندرا ابداع روش هايي كه فراگيران بتوانند اطالعات و داده هاي صحيح ) پ

  .ابداع راه هاي متنوعي كه دانش آموزان بتوانند يافته هاي خود را ارائه و بيان كنند) ت

  كه دانش آموزان بتوانند يافته هاي خود را ارائه و بيان كنند ايجاد زمينه هايي) ث

. نايي هايي است كه به افراد امكان ميدهد تا هنگام مواجهه با مسائل آنها را حل و درك كنندجموعه مهارت و توااز نظر گاردنر هوش م

مليات پردازش اطالعات به صورت مجموعه و عبا وجود اين و  كنند با اين تعريف هر يك از زمينه هاي هوش به طور مستقل عمل مي

  .پذيرد محوري صورت مي

چه كسي  ،ها و بالندگي ذهني اش آموزش نبيند و دچار افت تحصيلي و خود كم بيني شود حال اگر دانش آموزي بر طبق توانايي
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