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  دهچكي

o جه آن يادگيري نادرست دانش آموزعدم آشنايي برخي از مربيان با روش هاي جديد  تدريس و آموزش نادرست و نتي  

o ل تربيتي برد و بي توجهي به  اصوعدم كار  

o  بي توجهي به تفاوت هاي فردي دانش آموزان  

o  به كار گماردن نيروهاي تازه استخدام بدون طي دوره هاي مربوط به مهارتهاي حرفه اي و شغلي  

براي افزايش كارايي . و با كسب نمره قبولي در درس شيمي داراي افت پنهان در پايه اي باالتر شوندلباعث گرديده كه دانش آموزان و

توجه  شيمي يعني تربيت معلم و ارتقا صالحيت هاي حرفه اي معلمان شآموزيكي از محور هاي كنفرانس  به معلمان شيمي ضروري است كه

 .ه اي نمودژوي

  

  مقدمه

معلم،محتوا،كتاب،روش هاي آموزشي و : نظام آموزشي با يك نگرش سيستمي ،مجموعه عناصري است پيوسته غير قابل انفكاك شامل 

اگر در هر يك از آنها .ي و ابعاد و ديد گاه هاي تربيتي در قالب نظام آموزشي ،همه اينها بر مبناي نظام كه انسان است استوار مي باشدپرورش

 ..خللي وارد  شود،و دچار كاستي گردد كل نظام آموزشي را دچار مشكل مي سازد

  

  بحث

به او منتقل شود سطحي و بي ريشه است و ارزش  خود انگيخته و اصيل فرد ،هر برنامه آموزشي يا هدف تربيتي كه بدون ارتباط با عاليق 

حتي اگر مقدس ترين ارزش ها و متعالي ترين هدف ها را به دانش آموز منتقل كنيم اما او خود در آن دخالت فعال نداشته باشد .پرورشي ندارد

ميشود و آموزش و پرورش در حد يك نظام صنعتي به جاي نظام ارتباط معني داري برقرار نكند،در همان سطح حفظيات متوقف  نو با آ

  .تربيتي تقليل مي يابد

در واقع تا مشخص نشود براي چه زندگي مي كنيم،نخواهيم دانست كه چگونه بايد تربيت كنيم، و تا ندانيم چگونه تربيت كنيم نمي توانيم 

  .به تعيين هدف هاي تربيتي بپردازيم
  

 نادرسته مي دهند يعني آموزش زله آموزش در كالس ارائمربيان به من بعضي آنچه .١

ار باشد بلكه بايد پرورش فقط نبايد ياد گرفتن طوطي ونظام آموزشي ما بايد متوجه اين موضوع باشد كه حال حاضر هدف ما از آموزش و 

  .يمدر صدد آن بر آييم كه ديد و درك دانش آموزان را نسبت به سادگي ظاهري آن مطالب عميق تر كن
  

 مربيان از يادگيري مد نظر دارند يعني ياد گيري نادرست بعضي آنچه .٢

اگر دانش آموزي در برگه امتحان به سؤاالت درست جواب : به طور مثال.آموزش درست باعث يادگيري درست مي شود:بايد اذعان نمود كه 

در صورتي كه چنين نيست و ياد گيري . گيري صورت گرفته استيادداد ويا به طور لفظي معنا و مفهوم مسائل را تعريف كرد مي گوييم در او 

مانند دانش آموزي كه مي تواند محلول را تعريف كند و در آزمايشگاه هم يك محلول بسازددر . وقتي صورت ميگيرد كه به مر حله عمل برسد
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كه دانش آموز بتواندآنچه را كه در كالس ياد گرفته  و وقتي در يادگيري عملكرد واقعي وجود دارد.واقع در اين ياد گيري عملكردي وجود دارد

در . از يادگيري مد نظر دارند،فقط مرحله دانش است)تازه كار(آنچه كه بعضي از مربيان و دبيران.است در محيط زندگي خود به كار گيرد

ازيم مي بينيم كه داراي مراحل دانش،درك حاليكه مرحله دانش اولين قدم براي شروع يادگيري است و اگر نگاهي به حيطه هاي شناختي بيند

در صورتيكه دانش آموز در مراحل اوليه شناختي است تجربه كافي ندارد تا مفاهيم جديد .و فهم،كاربرد،تجزيه و تحليل،تركيب و ارزشيابي است

و دبيران هم در حد دانش از او ارزشيابي به عمل مي آورد و با اين حساب او داراي افت تحصيلي .شيمي را در پايه باالتر به خوبي ياد بگيرد

 .پنهان است

 

 ان شيميضرورت ارتقاي صالحيت هاي حر فه اي معلم .٣

از نظر علمي ) خصوصا تازه استخدام شده(براي برطرف نمودن يكي از عوامل افت تحصيلي دانش آموزان ضروري است،كه كليه دبيران 

يرد،عدم ارزشيابي دبيران باعث مي شود معلم به ذو اين عمل قبل از سازماندهي نيروها و شروع سال تحصيلي انجام پ.مورد آزمون قرار گيرند

با توجه به اينكه عده اي از دبيران بالفاصله پس از اخذ .چوب چند كتاب دبيرستاني ماندگار شوندران از نظر اطالعات علمي فقط در چامرور زم

عده اي نيز با گذراندن .شده اند همدرك تحصيالت دانشگاهي و بدون گذراندن دوره هاي مربوط به مهارت هاي حرفه اي و شغلي به كار گمارد

ي در آزمون هاي يدر مناطق محروم و دور افتاده بعضا ً نيرو ها.موزشي و توجيهي كوتاه مدت كه ناكافي است استخدام شده انددوره هاي آ

ن تدريس و فغ التحصيلي نمره قابل قبولي كسب نمايند و از نظر ريرفته شده اند كه نتوانسته اند در هنگام فاذاستخدامي آموزش و پرورش پ

چه بسا دبيران شيمي تازه .و توانايي ندارند ساده ترين مفاهيم شيمي را به دانش آموزان تفهيم نمايند. دارندنفي رت كااكالس داري مه

ي استخدام كه پس از چند جلسه حضور در كالس درس به علت عدم توانايي با اعتراض شديد دانش آموزان و اوليا آنها مواجه شده و گاهاً به جا

نيز ديگر روحيه حضور در همان كالس را نداشته  علمي و حتي با ارتقا.ن شده است و به كار ديگري گمارده شده اندآنها دبيران ديگري جايگزي

  )مخصوصا در محيط و شهر هاي كوچك(اند

دانش و معرفت باالتر ،توانايي و مهارت بيشتر براي اجراي وظايف و  ،آموزش و پرورش منابع انساني باعث بينش و بصيرت عميق تر

بي شك موفق ترين .ؤليت تدريس مي شود و در نتيجه موجب نيل به هدف هاي سازماني با كارايي  و ثمر بخشي بهتر و بيشتر مي گرددمس

و به تفكر .به تعامل با دانش آموزان بپردازندو با صداقت و خلوص . دبيران آنهايي هستندكه مطالعات حرفه اي و علمي خود را ادامه دهند

كه كوششي منظم براي بر آورد .به طور كلي اصل اساسي مديريت منابع انساني،برنامه ريزي توسعه ارتقاء منابع انساني است.ندانتقادي مجهز شو

افراد دقيق نياز هاي آموزش و پرورش با توجه به عوامل دروني و بيروني مؤثر بر عملكرد و همچنين استفاده منطقي از استعدادها و توانايي هاي 

ي به تقاضاي محيط و فراهم آوردن زمينه مناسب به منظور انجام دادن كارها براي دستيابي به هدف هاي آموزش و پرورش براي پاسخگوي

 .است

  

 :برنامه ريزي تربيت معلم و ارتقاء صالحيت هاي حرفه اي معلمان بايد نكات زير را در نظر گرفت در زمينه .�

  يي دبيران و ارتقا بهره وري مورد نياز است؟ريزي و اقداماتي براي بهبود كارا  چه نوع برنامه •

  براي افزايش دانش ،مهارت ، تواناييهاي حرفه اي دبيران از چه انگيزه اي بايد استفاده شود؟ •

        زمان آموزش ،كادر هئيت علمي مدرسان،منابع ،وسايل و تجهيزات الزم چگونه تعيين و فراهم شود تا برنامه هاي آموزشي  •

  .بارتر شودجالب تر و پر 

حين   ضمن خدمت،(بايد بررسي شود كه كدام يك از روش هاي گوناگون ارتقاء علمي به طور نسبي كاربرد بيشتري دارد؟ •

  ...)و خدمت،كارگاه هاي آموزشي

 ..براي ارزشيابي و بازبيني مستمر برنامه و در صورت لزوم اصالح و بهبود آن ،چه پيش بيني هايي بايد انجام گيرد •
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