مدل آموزشي  5ت
«مدل آموزشي  5ت» از سالهاي دهة  0891در توليد مواد درسي جديد و نيز در آموزش ضمنخدمت
معلمان پيوسته مورد استفاده بوده است .اين مدل به ترتيب از اين مراحل تشكيل شده است :ترغيب ،تحقيق،
توضيح ،تعميق و تصحيح .هر مرحله ،عملكرد خاص خود را دارد و به انسجام آموزش معلم و تنظيم درك بهتر
دانش علمي فناورانه ،مهارتها و نگرشها ،كمك ميكند.
مراحل مختلف مدل  5ت
مدل  5ت ،همانگونه كه از نامش پيدا است ،از پنج مرحلة متوالي تشكيل شده است كه همگي با حرف
«ت» آغاز ميشوند .اكنون به توضيح بيشتر دربارة هريك از مراحل مدل  5ت ،ميپردازيم .اين مراحل را ميتوان
در طراحي مواد درسي دورههاي مختلف تحصيلي براي يك واحد درسي يا براي همة فعاليتهاي طول سال
تحصيلي به كار برد.
 .1ترغيب:
در اين مرحله ،دانشآموز با فعاليتي آموزشي درگير ميشود ،يعني ذهن او بر شيئ ،مسئله ،موقعيت يا
رويداد ،متمركز ميشود .او طي اين فعاليتها ،بين دانستههاي قبلي خود ارتباط برقرار ميكند ،بدفهميهاي خود
را آشكار مينمايد و نقصهاي شناختي را كاهش ميدهد .پرسيدن سؤال ،تعريف مسئله ،نشان دادن رويدادي
جالب و قرار دادن دانشآموز در موقعيت مسئلهاي غامض ،همه راههايي براي درگير كردن دانشآموزان با موضوع
و جلب توجه آنان هستند .نقش معلم در اين مرحله ،ترغيب و شناسايي دانستههاي پيشين دانشآموزان است.
نتيجة مرحلة «ترغيب» ،درگير كردن دانشآموزان با فعاليت(هاي) هدفدار آموزشي است .در اينجا منظور از
«فعاليت» ،هم فعاليت ذهني و هم فعاليت بدني است.

 .2تحقيق:
پس از آنكه دانشآموزان در مرحلة «ترغيب» ،درگير فعاليتهايي شدند ،بايد در انديشههاي خود به
جستوجو بپردازند .در اين مرحله ،فعاليتهايي تحقيقي براي آنان طراحي ميشوند تا دانشآموزان درون كالس
تجربههايي مشترك و واقعي داشته باشند و براساس آنها به مفاهيم ،فرايندها و مهارتها برسند .در اين مرحله
ميتوان از نرمافزارهاي آموزشي استفاده كرد ،اما اين نرمافزارها بايد با دقت طراحي شده باشند ،به طوري كه
بتوانند به گونهاي سيستمي و منظم ،مفاهيم علمي دقيق را ارائه كنند .دانشآموزان طي اين مرحله ،وقت دارند تا
به بررسي اشيا ،رويدادها يا موقعيتها بپردازند .دانشآموزان در نتيجة درگيري ذهني و جسمي در فعاليتها،
روابطي برقرار ميكنند ،الگوهايي را مشاهده ،متغيرهايي را شناسايي و همچنين در مورد رويدادها ،سؤال ميكنند.
نقش معلم در اين مرحله ،تسهيلكننده يا راهنماييكننده است .معلم فعاليت را شروع ميكند و به دانشآموزان
وقت و فرصت ميدهد تا هر دانشآموز براساس انديشة خود به بررسي اشيا ،مواد و موقعيتها بپردازد .معلم ممكن
است دانشآموزان را هنگامي كه به بازسازي توضيحات خود ميپردازند ،راهنمايي كند.
 .3توضيح:
منظور از «توضيح» آشكار كردن ،قابل درك كردن و روشن كردن مفاهيم ،فرايندها يا مهارتها است .در
اين مرحله ،معلم توجه دانشآموزان را به جنبههاي ويژه مرحلة «ترغيب» و تجربههاي «تحقيق» جلب ميكند.
نخست ،معلم از دانشآموزان ميخواهد كه توضيحات خود را ارائه دهند .دوم ،معلم توضيحات علمي را به روش
مستقيم ،صريح و رسمي ارائه ميكند .كليد اين مرحله ارائة مفاهيم ،فرايندها يا مهارتها به صورت خالصه ،ساده،
روشن و مستقيم و رفتن به مرحلة بعدي است .معلمان انواعي از فنون و راهبردها را براي توضيح در اختيار دارند.
آنان معموالً زباني توضيح ميدهند؛ ولي تعدادي از راهبردهاي ديگر هم مانند ويدئو ،فيلم و درسافزار وجود دارند
و به كمك آنها ميآيند .در پايان ،دانشآموزان بايد بتوانند تجربههاي تحقيقي خود را با اصطالحات عمومي ،توضيح
دهند.

 .4تعميق:
پس از آنكه دانشآموزان مرحلة «تحقيق» را پشتسر گذاشتند و در مرحلة «توضيح» با اصطالحات آشنا
شدند ،بايد براي تحكيم يادگيري ،آنان را در تجربههاي بيشتر درگير كرد تا مفاهيم ،فرايندها و مهارتها را عميقتر
درك كنند .اين مرحله ،انتقال مفاهيم را به موقعيتهاي مشابه و جديد ،تسهيل ميكند .در برخي موارد ،در اين
مرحله دانشآموزان ،هنوز دچار بدفهمياند .مرحلة «تعميق» ،فرصتي براي تعميق يادگيري فراهم ميكند .آدري
شامپين ( )0891توضيح روشني از اين مرحله دارد:
دانشآموزان طي مرحلة «تعميق» ،براي جستوجوي اطالعات در بحثها و فعاليتهايي درگير ميشوند.
هدف گروه ،شناسايي و اجراي تعداد اندكي رويكرد محتمل در تكليف است .دانشآموزان طي بحث گروهي
رويكردهاي خود را نسبت به مفاهيم ياد گرفته شده ،ارائه ميدهند و از آنها دفاع ميكنند .نتيجة اين بحث،
شناسايي بهتر مفهوم و نيز شناسايي و جمعآوري اطالعات الزم براي تكميل آن مفهوم است .چرخة يادگيري رو
به اطالعات خارج از دايرة كالس ،بسته نيست .دانشآموزان از يكديگر ،از معلم ،از مواد چاپي ،متخصصان و
پايگاههاي دادههاي الكترونيك و نيز از آزمايشهايي كه انجام ميدهند ،اطالعاتي به دست ميآورند .اين ،پايگاه
اطالعات ناميده ميشود .هريك از دانشآموزان در نتيجة شركت در بحثهاي گروهي ،ميتوانند براساس مفهوم
مورد بررسي ،پايگاه اطالعات و راهبردهاي ممكن براي رقابت را عمق بدهند (ص .)98
توجه داشته باشيد كه تعامل بين دانشآموزان ،فقط قسمتي از فرايند «تعميق» است .بحث گروهي و
يادگيري مشاركتي براي دانشآموزان ،موقعيتهايي را فراهم ميكنند تا آنها درك خود را از موضوع بيان كنند و
بازخورد ديگران را كه به سطح دركشان بسيار نزديك هستند ،دريافت كنند.

 .5تصحيح:
اين موقعيتي مهم براي دانشآموزان است كه مهارتهايي را كه به دست آوردهاند ،در ارزيابي درك خود
استفاده كنند .به عالوه ،بايد از توضيحات خود ،بازخورد داشته باشند .ارزيابي غيررسمي را ميتوان در آغاز يا در
طول مراحل  5ت ،انجام داد .معلم ميتواند ارزيابي رسمي را پس از مرحلة تعميق ،انجام دهد .معلم بايد به عنوان
مواد آموزشي عملي ،به برونده آموزش نيز دست يابد .در اين مرحله ،معلم ارزشيابي را مديريت ميكند تا به ميزان
درك هريك از دانشآموزان دست يابد.
از سالهاي آخر دهة  0891بدين سو ،سازمان مطالعات برنامههاي درسي علوم زيستي براي توليد مواد
درسي خود و نيز آموزش معلمان ،فقط از مدل آموزشي  5ت ،استفاده كرده است .اين مدل داراي تركيبي از
برنامهها ،واحدها و درسها است.

