زماني كه قرار است مفهومي را به دانش آموزان آموزش دهيم ،يادگيري بسيار راحت تر صورت مي گيرد اگردانش
آموزان بتوانند براي آن چه آموزش داده مي شود  ،دليل و معنايي در محيط اطراف بيابند .هالبروك اظهار مي
دارد كه" :آموزش نمي تواند درخأل اتفاق افتد .آموزش نيازمند بافت و زمينه است تا براي آن چه به مخاطب مي
آموزد دليل وجايي در زندگي روزمره وي پيدا كند .درس علوم تجربي شامل محتوا  ،موضوع ها و مفاهيمي است
كه مي تواند به محيط زندگي يادگيرنده انتقال داده شود .اين شيوه كار از ايده هايي كه مفاهيم و موضوعات را در
موقعيت هاي اصلي و واقعي آن ها به كار مي گيرد استفاده مي كند و مي تواند موجب بالندگي دانش آموزان شود
.
ويژگي رويكرد زمينه محور:
دررويكرد زمينه محوريا تماتيك،آموزش مفاهيم علمي درزمينه زندگي روزمره فراگيران اصل قرارمي گيرد
وبا همين راهبرداست كه يادگيري جذاب ترمي شود .اين رويكرد ازاين بابت تماتيك ناميده مي شود كه تم ها را
اصل قرار مي دهد  .و مفاهيم علمي رادر ارتباط با اين موضوع ها طرح مي كند.در اين فرايند فراگيران با موضوع،
احساس نزديكي و آشنايي مي كنند و انگيزه بيشتري براي يادگيري پيدا مي كنند .چون موضوع ها و زمينه هاي
ياد گيري ازبطن زندگي روزمره ي آنان اخذ شده است ،دانش آموزان در فرايند ياد گيري در عمل با موضوع در
گير مي شوند و در اين ارتباط موضوعات علمي را به كار مي گيرند  .اين شيوه به كار گيري علوم و موضوعات و

مفاهيم علمي در موقعيت و مكان هاي آشنا و مناسب كودك  ،يادگيري را براي كودك معنادار و ملموس مي كند
.
ويژگي عمده ي رويكرد زمينه
ويژگي عمده ي رويكرد زمينه محور اين است كه مي تواند بسياري ازحوزه هاي برنامه درسي را به هم پيوند
زند و آن ها را يكپارچه كند .در اين رويكرد موضوعات آموختني پراكنده نيستند و از يك انسجام دروني
برخوردارند.
ويژگي ديگر رويكرد زمينه محوراين است كه بستر خوبي را براي پيشرفت تدريجي سواد علمي نوآموزان
همراه با افزايش توانايي خواندن و نوشتن آن هابه همراه دارد و موجب آن مي شود تايادگيري براي فراگير لذت
بخش ،نشاط آور و مفيد شود.در رويكرد زمينه محور معلم به محيط هاي متنوع ياد گيري(كالس -آزمايشگاه-
خانه –مزرعه برنج يا)...نياز دارد .در اين فرايند وي مفاهيم را با مثال ومصداق هايي از محيط زندگي فراگير ارايه
مي كند.براي مثال در عمل موضوع هايي مثل جانوران،گياهان،آهن ربا ،آب و خاك و سنگ  ،مثال ها همه ازمحيط
زندگي كودك بوده و در همان فضا پرورش مي يابد .وقتي از جانوران و يا گياهان صحبت مي كند تا دانش فراگير
را در اين زمينه ها زياد تر كند،جانور و گياه براي كودك آشناست و مثال خود كودك و در ارتباط بامحيط آشناي

او آورده مي شود و در نهايت حاصل كار و تعامل دانش آموزان با يك ديگر و با معلم به دانشي مي رسد كه كودك
خود در تعامل با محيط زندگيش كسب كرده است .

مزاياي آموزش زمينه محور:
•

 )1با زندگي فراگيران ارتباط تنگاتنگي دارد .

 )2انسجام دروني دارد :يكپارچه ومرتبط باهدف هاي آموزشي است.در اين رويكرد اهداف نگرشي ،مهارتي
•
ودانشي درمحيطي اجتماعي و خالق ودريك زمينه آموزشي مشترك يكپارچه مي شوند.
 )3قابليت عميق شدن دارد :به جاي گستردن يك موضوع در يك زمينه آموزشي به عمق آن مي پردازد
•
تادر عمل يادگيري مؤثر و مفيد تحقق پذيرد .
 )4نقاط اتصال خوبي به موضوع هاي مختلف دارد :اين نقاط اتصال از يك سو پوشش به حوزه ي محتوايي
•
آموزش را در برمي گيرند و از سوي ديگر به انتظارات برنامه درسي ملي و ديگر اسناد باالدستي و انتظارات سازمان
ها و نهادهاي گوناگون توجه مي كند و درعين حال الزم است به ظرفيت متقابل حوزه هاي يادگيري مثل زبان،
مطالعات اجتماعي ،خالقيت و هنر ،دين و اخالق عنايت داشته باشد .
آيا شما زمينه محور تدريس مي كنيد؟
در هنگام برنامه ريزي براي تدريس علوم تجربي پرسش هاي زير را مرور كنيد تاميزان پاي بندي خود را به هدف
هاي آموزش زمينه محور ارزيابي كنيد.بديهي است هر چه تعداد پاسخ هاي مثبت شما بيشتر باشد آموزش شمابه
رويكرد زمينه محور نزديك تر است.
آيا مفاهيمي كه آموزش مي دهيد از محيط زندگي دانش آموز گرفته شده است ؟ به عبارتي براي وي
•
آشنا است؟
•

مثال ها از زندگي روزمره دانش آموز گرفته شده است؟

•

مفاهيم بر اساس دانش فعلي دانش آموز بنا نهاده شده است؟

•

مثال ها و تمرين ها شامل موقعيت ها ي حل مساله واقعي است كه دانش آموز با آن ها آشناست؟

•
بگيرم"؟

مثال هاو تمرين ها ،نگرشي در دانش آموز ايجادمي كند ،براي اين كه بگويد "من بايد اين را ياد

آيا دانش آموزان خودشان اطالعات را جمع آوري و تجزيه و تحليل مي كنند تا مفاهيم را بياموزند؟ آيا
•
به دانش آموزان فرصت مي دهيد تا اطالعاتي را كه جمع آوري كرده اند تجزيه و تحليل كنند؟
آيا فعاليت هاي آموزشي،دانش آموزان را به كاربرد مفاهيم و اطالعات در زمينه هاي مفيد و مرتبط
•
بازندگيشان مثل تصور آينده (آينده شغلي)و مكان هاي نا آشنا(مثل محيط هاي كاري و كارگاه ها)تشويق مي
كند؟
آيا دانش آموزان به كار در گروه هاي تعاملي كه گفت و گوهاي مهم در مي گيرد و ايده ها رد و بدل و
•
تصميم گيري مي شود شركت مي كنند؟
آيا درس ها و تمرين ها و آزمايش ها ،توان خواندن و نوشتن مهارت هاي ارتباطي ديگر ،به غير از
•
استدالل هاي علمي را پرورش مي دهد

