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  پيشگفتار مترجمان
  
  
مندند، احـساس كننـد    به مباحث حوزة روشهاي تدريس عالقه بسا خوانندگاني كه     چه

در درسـتي ايـن     . كه از پيش با كتابي كه ترجمة آن را در دست دارنـد، آشـنا هـستند                
اي است از كتابهـايي كـه         درواقع ويراست تازه  اين اثر    زيرا    احساس نبايد ترديد كرد،   

 بـه چـاپ     الگوهـاي تـدريس   و با نام    ) كم يك نفر از آنها      دست(ندگان  از همين نويس  
  .رسيده و به زبان فارسي نيز برگردان شده است

 رو، ممكن است اين پرسـش بـه ذهـن متبـادر شـود كـه انگيـزة ترجمـة                     از اين 
م يتر هم ترجمه شده و در اختيار پويندگان حـوزة تعلـ             ويراست جديد كتابي كه پيش      

ه بـه امتيـازات اثـر       جـ ته است، چيست؟ پاسخ به اين پرسش را بـا تو          و تربيت قرار گرف   
پـيش از   . انـد، بايـد يافـت       ، در مقايسه با ويرايشهايي كه تاكنون به چاپ رسيده         حاضر

نمايـد كـه اساسـاً پـردازش         اين امتيازات، يادآوري اين نكته ضروري مـي       به  پرداختن  
 تـدريس در ويرايـشهاي      ويژه و منحصر به فردي كـه از مبحـث الگوهـا يـا روشـهاي               

اي   خـورد، بـه آنهـا جايگـاه ممتـاز و برجـسته              ف اين گروه از كتابها به چشم مي       لمخت
 يكي از مترجمان اثر حاضر در تحليلـي كـه در مقدمـة ترجمـة فارسـي        .بخشيده است 

، الگوهـاي تـدريس    (ويرايش ديگري از اين گروه ازكتابهـا بـه چـاپ رسـيده اسـت                
البته مجموعـة   . يل از اين امتيازها سخن گفته است      صتف ه، ب )1380محمدرضا بهرنگي،   

افـزون بـر ايـن،      . امتيازهاي يـاد شـده دربـاره ايـن ويـرايش خـاص نيـز صـادق اسـت                  
توان برشمرد كه انگيزة اصلي مترجمان را         اي را براي كتاب حاضر مي       امتيازهاي ويژه 

  .در برگردان اين اثر به فارسي، بايد در آنها جست
يص كتــاب بــه قلــم نويــسندگان آثــار و خــامتيازهــا را بايــد تل ايــن تــرين مهــم
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  ةضـ انـد كـه عر      رسد مؤلفان به اين نتيجـه رسـيده         به نظر مي  . ويرايشهاي پيشين دانست  
ويـژه آنكـه در ايـن        گزينشي الگوهاي تدريس نيز كاربردهاي ويژة آموزشي دارد؛ به        

كـه بـه       چنـان   انـد؛   ر آورده را نيـز در نظـ     » األهم فـاألهم  «گزينش، مؤلفان ناگزير معيار     
 يا سـودمندترين الگوهـا پرداختـه و آنهـا را در يـك مجلّـد جديـد                   ترين  مهمگزينش  

بنـابراين، اثـر حاضـر همـان صـورت برگزيـدة مبحـث              . اند  گرد آورده ) همين كتاب (
بـه همـين    . تر منتشر شـده اسـت       الگوهاي تدريس است كه ويراست تفصيلي آن پيش       

 واحـدي در اختيـار اسـتاد و         3 يـا    2كه در چهارچوب درسي     دليل، با توجه به مجالي      
  .نمايد تر مي دانشجوست، استفاده از اين كتاب مناسب

 پيوسـت راهنمـاي      امتياز ديگر اين اثـر نـسبت بـه ديگـر كتابهـاي ايـن حـوزه،                
ــرار      ــدگان ق ــار خوانن ــاب در اختي ــان كت ــه در پاي ــوزش ضــمن خــدمتي اســت ك   آم

اسـاس الگوهـاي تـدريس        كـه بـه تفكيـك و بـر         اين راهنماي آمـوزش   . گرفته است 
تدوين و ارائه شده است، دستاورد تجربيات عيني و عملياتي مؤلفان كتـاب در رونـد                

  گونـه كـه از      همـان . ن تعليمـاتي اسـت    آموزش الگوهاي تدريس به معلمان و راهنمايا      
را هاي هر يك از الگوهاي تـدريس           مؤلفه ترين  مهمآيد، نويسندگان     اين راهنما برمي  

كننــدة جريــان آمــوزش  انــد كــه ايــن نكتــه خــود تــسهيل در كــانون توجــه قــرار داده
 ويژگي اين راهنماي آموزش را بايد ابتناي آن بـه يـك      ترين  مهمالگوهاست؛ هرچند   

ايـن نظريـه كـه بـا عنـوان          . نظرية جالب در حوزة آموزشـهاي حـين خـدمت دانـست           
 و تـشريك مـساعي دو همكـار          شناخته شده است، مستلزم تعامل     1»هدايت همكارانه «

ايـن نظريـة آمـوزش ضـمن        . در جريان يادگيري يك الگـوي تـدريس جديـد اسـت           
 دستيابي به كارايي و وتواند به تحولي سودمند      اي دانست كه مي     خدمت را بايد نظريه   

  .تر بينجامد اثربخشي بيش
ي اشاره به اين نكته نيز ضروري است كه مترجمان اين اثر گهگـاه از معادلهـاي               

هـاي فارسـي بـه كـار رفتـه در             اند كـه بـا واژه       براي اصطالحات تخصصي بهره گرفته    

                                                                                                                             
1.  peer coaching 
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گـذاريها     تفاوتهـا در معـادل     تـرين   مهمدر اينجا يكي از     . اند  هاي پيشين متفاوت    ترجمه

كـارگيري   نويسندگان كتاب در ميان آثار يادگيري مترتب بر به       . شود  توضيح داده مي  
دهنـد و از آنهـا بـا          يـز مـي   يثار را از يكـديگر تم     الگوهاي مختلف تدريس، دو رشته آ     

تة دسـ هاي پيـشين بـراي        در ترجمه . برند   نام مي  nurturant و   instructional عنوان آثار 
 بـه   »آثـار پرورشـي    «يـا » آثار تربيتي « و براي دستة دوم      »آثار آموزشي «نخست معادل   
 از مترجمان اثـر فعلـي       ها در پيشگفتاري كه به قلم يكي        اين برابرنهاده . كار رفته است  

تغيير پيـشنهادي چنـين اسـت كـه         . اند  نيز به آن اشاره شده است، آمده      تر    و پيش است  
تة دوم معـادل فارسـي      دسو براي   » آثار مستقيم «تة نخست آثار معادل فارسي      دسبراي  

اين تغيير مبتنـي بـر ايـن توجيـه اسـت كـه دسـتة اول و                   .به كار رود  » آثار غيرمستقيم «
آموزشـي يـا تربيتـي داشـته باشـند و             توانند صـبغة    ة دوم آثار، هر دو، مي     همچنين دست 

  .گذاري قبلي اين واقعيت را ناديده گرفته بود معادل
ترجمـة بخـشي از كتـاب كـه در          كـه   در پايان، بايد به اين نكته نيز اشاره شود          

رح اين پيوست بـه شـ     . رسيد  قالب يكي از پيوستها ارائه شده بود، ضروري به نظر نمي          
كـارگيري الگوهـاي     پرداخـت كـه در سـنجش اثربخـشي بـه             مـي  1»اثـر   اندازة  «مفهوم  

  .تدريس جديد كاربرد دارد
به هر تقدير، اميد مترجمان اين است كه اثر پيش روي بتواند همچـون مكمـل                
مناسـبي، در بــازار كـم و بــيش متنــوع و غنـي منــابع آموزشـي و يــادگيري در حــوزة     

ترديد، يادآوري كاستيها و ضعفهاي اثر حاضـر از          بي. تدالگوهاي تدريس، سودمند اف   
  .نظران، سپاس ويژة مترجمان را به همراه خواهد داشت سوي كارشناسان و صاحب

  
  محمدي دكتر محمود مهر

              دكتر لطفعلي عابدي            
  1384 پاييز              
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  )موقعيتهاي عملي(سناريوها 
  

  كنند ن خويش را بررسي ميكودكان كاركرد زبا: 1سناريوي 
مـشغول تقويـت منـابع       2هِمپـشيل هـال    در مدرسة ابتدايي     1ثكودكان پنج سالة جودي   

 كـه در    نآنهـا همچنـين از طريـق هجـي كـردن واژگـا            . لغات خواندني خـود هـستند     
شناسـي    شان موجود اسـت، بررسـي زبـان         گنجينة لغات شنيداري، گفتاري و خواندني     

  .كنند آوايي را آغاز مي
در جنگـل    را   اند و به پوستري كه عكس يـك خـرس           دكان در اتاق نشسته   كو

. پوستر وسط يك كاغذ سفيد بزرگ نـصب شـده اسـت       . كنند   نگاه مي   دهد،  نشان مي 
مـا قـصد داريـم برخـي از لغـات خوانـدني ايـن هفتـه را از راه دادن                 : گويـد   معلم مـي  

  دقـت بـه    م كـه بـه    خـواه   از شـما مـي    . تغييرات اساسي در اين تصوير اسـتخراج كنـيم        
زنم بياييد و بگوييد چيـزي كـه          تصوير نگاه كنيد و سپس هنگامي كه شما را صدا مي          

گاه واژه را خواهم نوشت و خطي را از آن چيز   كنم، چيست؟ آن    در تصوير اشاره مي   
ــي   ــه ســوي واژه رســم م ــصوير ب ــنم در ت ــدن واژگــان را  . ك ــا خوان ــن روش، م ــا اي   ب

  .گيريم ياد مي
اي معلــم از آنهــا  پــس از لحظــه. شــوند ررســي تــصوير مــيكودكــان مــشغول ب

. اند كه بخواهند آن را با ديگـران در ميـان بگذارنـد              پرسد كه آيا چيزي پيدا كرده       مي
  .زند  را صدا مي3رود و معلم جسيكا دستها باال مي

»  . اسـت نردبانآن يك «گويد    شود و ضمن اشاره مي      جسيكا از جايش بلند مي    

                                                                                                                             
1.  Judith 
2.  Hempshill Hall 
3.  Jessica 
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طـور كـه او گفتـه         نويسد و همان    كشد و واژه نردبان را مي        مي ردباننمعلم خطي را از     
اه در حالي كه كودكان مشغول تماشاكردن و گـوش          نگ آ .گويد  است، حروف را مي   

  .كند  را هجي مينردباندادن هستند، مجدداً واژة 
كنم و شما هر حـرف را پـس از مـن     حاال دوباره آن را هجي مي«: گويد  او مي 

  .اي را بگويد خواهد كه واژه  از كودكي ديگر مياهنگآ. »بگوييد
خـرس  : گويـد   ، و ضمن اشاره بـه يـك خـرس مـي           »نشستن«: گويد   مي 1برايان
  .نشسته است

خـرس نشـسته   : نويـسد  بـازي رسـم كـرده و مـي     معلم خطي را از خرس اسباب       
 و سـپس از   كنـد،   او به هنگام نوشتن عبارت، هر واژه را با صداي بلند هجي مي           .است

سـپس از آنهـا     خواهد كه هر واژه را به ترتيب بگوينـد و هجـي كننـد، و                ودكان مي ك
  .خواهد كه واژه را با او هجي كنند مي

  .»اين واژه چيست؟«: گويد بعد به نخستين واژه اشاره كرده و مي
  .نردبان: گويند صدا مي آنها يك

  .»توانيد بكنيد؟ و اگر واژه را ببينيد و نتوانيد آن را به خاطر بياوريد، چه مي«
خطي را كه در تصوير به سوي نردبان كشيده شده است ادامـه             : گويند  آنها مي 

  .دهيم مي
  .)كند  اشاره ميTheبه واژة (» بسيار خوب، اين واژه چيست؟«

نشـسته   و   خـرس هاي    او اين فرايند را براي واژه     . The: گويند  صدا مي  آنها يك 
 را 2 هنـا .خواهد كه كل عبارت را بگوينـد   مي و سپس از آنها      ،كند   نيز تكرار مي   است

  .زند صدا مي
  .خرس نشسته است: گويد هنا مي

دسـتهاي  » كنـد پاسـخ او درسـت اسـت؟       سي فكـر مـي    كـ چـه   «: پرسد  معلم مي 
  .رود كودكان باال مي

                                                                                                                             
1.  Brian 
2.  Hannah 
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ترتيـب الگـو را       بـدين . دهـد   ها از زبان كودكان ادامه مي       معلم به استخراج واژه   
  .كند را بررسي كرده و به طور منظم همة آنها را مرور ميدهد، و هر واژه  ادامه مي

آوري شـده اسـت، و كودكـان       هـاي ذيـل جمـع       در پايان جلـسه فهرسـت واژه      
معلـم درس را بـا ايـن    . هـا، آن را بگوينـد    توانند با اشارة معلم بـه هـر يـك از واژه             مي

هـايي كـه   هاي ذكر شده در كتاب دهد كه آنان به هر يك از واژه         درخواست خاتمه مي  
هنگـام  . برند، توجه كرده و آنها را با والدين خود تمـرين كننـد           براي شب به منزل مي    

ها را در يك فايل ذخيره كرده، ديسكت آن           تر كه واژه    زنگ تفريح، كودكي بزرگ   
  .دهد را به معلم مي

  

  سيبها   است ...خرس  نشسته است  نردبان
  علف  سبد  درخت سيب  بازي خرس اسباب

  هستة سيب  بدس  درخت  درخت
  خرس  سيب با برگ  نردبان  دروازه

  درختان  سيب  درختان كوچك  تنة درخت
    تنه  خرس  خورده سيب نيم

    خورده نيم  برگ   هستة ميوه
      كوچك  سيب

  
شوند، برخي به سوي تصوير رفته و بـه   روز بعد وقتي كودكان وارد كالس مي  

هـايي كـه امكـان     نـد، و بـراي واژه  گوي ، آنها را براي يكديگر مي   كنند  ها نگاه مي    واژه
هـا بـه آنهـا متـصل          ي كـه آن واژه    ييادآوري آنها را ندارند خطـوط را بـه سـوي اشـيا            

  .كنند اند، دنبال مي شده
  هـا   خواهـد كـه واژه      معلم از آنها مـي     نشينند و   و باز كودكان نزديك پوستر مي     

  هـا، از تـصوير     ي بـراي واژه   يرا بخوانند و بـراي كمـك بـه آنهـا در پيـدا كـردن اشـيا                 
  .كند استفاده مي

 شده از تصوير را با فونـت بـزرگ تهيـه كـرده و               جهاي استخرا   ه  معلم فايل واژ  
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اكنون از كودكان . واژه درست كرده است     آنها را چاپ كرده و يك مجموعه كارت       
هاي خود را بخوانند و اگر قـادر بـه يـادآوري يـك واژه                 خواهد كه مجموعه واژه     مي

ر مراجعـه كـرده، و پـس از پيـدا كـردن واژه، از آن خطـي بـه سـوي                      نبودند، به پوست  
  .تصويري كه بيانگر آن واژه است بكشند

كننـد، و طبـق       ها نگاه مـي     كودكان با دقت به واژه    . آيد فعاليت زيادي پيش مي   
پرسـند    گهگاه از معلم مي   . كنند  معمول آنها را با صداي بلند براي خودشان تكرار مي         

ت يا غلط، و او براي اينكه خودشان پاسخ را پيدا كننـد، آنـان               كه كارشان درست اس   
كشد كه كودكان شروع به پـايين و بـاال رفـتن     طولي نمي. دهد را به تصوير ارجاع مي    

  .كنند دارند و آن را روي نمودار پيدا مي واژه را برمي كنند، يك كارت مي
 تصوير بـسازند؛    خواهد كه به مثابه يك كل، جمالتي دربارة         اه از آنان مي   نگآ

جـا پـر از       همـه «و  » .خرس در جنگل است   «: كند  و جمالتي از اين قبيل را دريافت مي       
پرسـد كـه      يك سـيب مـي    ) هسته(يك كودك با اشاره به قسمت مياني        . »سيب است 

تواند سيبها را بخـورد؟   آيا خرس مي . »كنيد چه كسي سيب را خورده است؟        فكر مي «
  .خوانند  و قبل از ختم جلسه آنها را با هم ميكند معلم جمالت را يادداشت مي

ــه     ــا بچ ــودار را ب ــدداً نم ــد مج ــبح روز بع ــي   ص ــرور م ــا م ــد ه ــآ. كن   اه ازنگ
هـا را برحـسب چگـونگي         هاي خـود را برداشـته و واژه        واژه  خواهد كه كارت    آنها مي 

انـد    بنديهايي است كه توانـسته      اينها برخي از دسته   . هجي آنها كنار يكديگر قرار دهند     
  .رديف كنند
 ، در هر كدام يك حرف دو بـار تكـرار            tree   ،trees   ،ladderهاي     واژه :1ائين
  .شده است

و ائين اين كـار را      »  به آن حروف اشاره كني؟     يتوان  عالي است، آيا مي   «: معلم
  .دهد انجام مي

هـا را كنـار يكـديگر قـرار داده             دليـل واژه   آيا كس ديگري هم به همين     : معلم
  ؟2بكاراست؟ 

                                                                                                                             
1.  Iain 
2.  Rebecca 
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ام؛ زيرا يكي از آنها داراي    را در يك گروه قرار داده      teddy و   appleمن  : ربكا
  .است d و ديگري داراي دو حرف pدو حرف 

  .زند داد صدا مي  را كه صبورانه دستش را تكان مي1معلم ويكتوريا
  .نيز دو حرف كامالً مشابه دارد apples  واژة: ويكتوريا
دهم؛ زيـرا دو حـرف    را كنار هم قرار مي   ladderو   teddyمن  : افزايد  برايان مي 

d در وسط دارند.  
شباهت و تفاوت آنهـا در چيـست؟        . را نگاه كنيم   applesو   appleبياييد  : معلم

  .زند  را صدا مي2لنشوند و معلم دي سخ دادن داوطلب ميچند نفر براي پا
  .ي آخر آنهاها ه هجي آنها يكسان است، مگر به دليل داير: لندي

  ؟applesيا  appleيك دايره دارد،  لن كدامدي: معلم
  .apples: گويد لن با صداي بلند ميدي
 فقـط يـك سـيب       apple.  اسـت  sداراي يك حرف     s   ،apples: گويد   مي 3زو

  .تواند چند سيب باشد  ميapplesاست و 
 مـشترك در    trبه دليـل داشـتن       trunkو   treeوقتي كه   . يابد  تبادل نظر ادامه مي   

او يـك   . كنـد   اي كلمه، در يك گروه قرار داده شدند، معلم بحث را متوقف مـي             ابتد
. دقـت فكـر كنيـد    حاال به: گويد چيند و مي ذ را مي كاغيكدارد و گوشة      قيچي برمي 

با چه حرفي آغـاز     ) چيدن (trim  كنيد هجي واژة    من اين تكه كاغذ را چيدم، فكر مي       
  شود؟ مي

كـم بـاال      ي شده و پس از آن دستها كم       اي دچار سردرگم    كودكان براي لحظه  
كند تا تقريباً همة شاگردان در اين زمينه نظـري داشـته باشـند و               معلم صبر مي  . رود  مي
  .زند  را صدا مي4اه برندننگآ

                                                                                                                             
1.  Victoria 
2.  Dylan 
3.  Zoe 
4.  Brendan 
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  ! (tree)مثل درخت : برندن
 باعث شود كـه آن صـدايي شـبيه    trimدر ابتداي واژة    trشايد يك   : 1ريكاردو

آنــان بــه بحــث دربــارة پاســخهاي برنــدن و ريكــاردو . دهــاي ديگــر داشــته باشــ واژه
  .نويسد  را روي پوستر خالي نزديك نمودار ميtrimپردازند و سپس معلم واژة  مي

خواننـد و     هاي روي نمودار را يك بـار ديگـر مـي            همة كودكان مجموعة واژه   
خواهـد   آمـوزان مـي     معلم در پايانِ درس از دانـش      . برند  فعاليت آن روز را به پايان مي      

  هـاي   اي را كـه در آغـاز مـشابه واژه           كه در كتابهاي مربوط به تكليف منزل، هـر واژه         
tree   ،trunk   و trim                است مورد توجه قرار داده و آن را با والدين خود تمـرين كننـد؛

  . به خاطر بسپارند و روز بعد آن را به پوستر اضافه كنند،اي را پيدا كردند و اگر واژه
شـده اسـت       اكتبر آغـاز مـي     14اي بوده كه با       ن كالس طي هفته   از اي ما  بازديد  

در كالس مـذكور معلـم از نـوعي         ). س از تعطيالت تابستان    هفته پ  6اي حدود     جلسه(
 نـام داشـته و   »از تـصوير بـه لغـت رسـيدن      «گرفته كه پودمـان       راهبرد تدريس بهره مي   

اي   گونـه   كان اسـت؛ بـه    ـ گفتاري كود   ها از منابع شنيداري     ابزاري براي استخراج واژه   
ها را مورد بررسـي قـرار داده و بـر آنهـا تـسلط                 توان از طريق اين راهبرد، واژه       كه مي 

  .بندي واژگان مبنايي براي اكتشاف اولية اصوات فراهم ساخت يافت و از طريق طبقه
  
  آزمايشگاه صدا: 2سناريوي 

 كـه وارد كـالس      از صـرف ناهـار    پس  ها     بچه  ،2در كالس پاية چهارم آقاي هاريسون     
هـاي   هـاي چـوبي در انـدازه    هاي گِلي، جعبه اي از ليوانها، بطريها، كاسه    اند، مجموعه   شده

ي چوبي لوتها دياپازونها، سنتورهاي چوبي و ف ،)اخ هستندركه برخي از آنها سو(مختلف 
انـد و     ايـن اشـياء در اطـراف اتـاق پخـش شـده            . دنـ كن  كوچك را در كالس مشاهده مي     

 و صـداهاي متعـدد و       كننـد    دقايقي را به بـازي كـردن بـا آنهـا سـپري مـي               آموزان  دانش
  .دهد كند و گوش مي آقاي هاريسون تماشا مي. آورند ترسناكي از آنها در مي

                                                                                                                             
1.  Ricardo 
2.  Harrison 
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: پرسـد  نشينند و يكـي از آنهـا مـي        آموزان آرام شده و مي      پس از چند دقيقه دانش    
  .ايد يك اركستر تبديل كردهآقاي هاريسون، اينجا چه خبر است؟ گويا شما اينجا را به 

درواقـع بـراي چنـد هفتـة آتـي اينجـا            . بله، تا حـدودي   : گويد  او با لبخند مي   
اي را    زنـد، جعبـه     كالس قدم مي  دراو ضمن اينكه    . آزمايشگاه صداي ما خواهد بود    

در . كـشد   كه به آن سيمهايي بسته شده است برداشته و يكي از سـيمهاي آن را مـي                
 براي زدن به يك شيشة نوشابه كـه بـر روي ميـز كنـارش                همين لحظه از يك قاشق    

او در حالي كه بـه كـشيدن سـيم و زدن بـه روي شيـشه                 . كند   استفاده مي  ،قرار دارد 
دربارة اين صداها چـه چيـزي توجـه         : كند كه   دهد، اين سؤال را مطرح مي       ادامه مي 

  كند؟ شما را جلب مي
  .اند رسند، ولي متفاوت به نظر ميمشابه  اآنه: گويد يكي از دخترها به نام هِي مي

و . باره ايـن كـار را انجـام دهيـد         ولطفاً د : گويد  آموزان مي   يكي ديگر از دانش   
يابند كـه     آموزان درمي   خيلي زود همة دانش   . كند  آقاي هاريسون كارش را تكرار مي     

  .ح صدا يكسان استطس
شود   يشما بايد چيزي را كه موجب تفاوت صداها م        : گويد  آقاي هاريسون مي  

خواهم كه با در نظـر داشـتن          من از شما مي   . پيدا كرده، و آن تفاوت را توصيف كنيد       
محدوديت ابزارهايي كه در اين اتاق داريـم، خودتـان را بـراي انجـام چنـد آزمـايش          

كننـد، بـه    اي از اصول را كه به نظر شما تفاوتها را توصيف مـي   آماده كنيد و مجموعه   
خـواهم كـه بـه مـن بگوييـد            ر را تمام كرديد از شـما مـي        وقتي اين كا  . من ارائه دهيد  

من به شما خواهم گفت     . توانيد ابزاري را با تواناييهاي خاص طراحي كنيد         چگونه مي 
توانيـد    كه آن ابزار بايد توانايي انجام چـه كـاري را داشـته باشـد، و شـما متقـابالً مـي                     

ابتـدا  . پردازيم   شما مي  آنگاه به بررسي نظرات   . چگونگي ساختن آن را به من بگوييد      
بايد خودمان را در قالـب گروههـا سـازماندهي كـرده و مـشخص كنـيم كـه چگونـه                     

  آيا كسي نظري دارد؟. خواهيم اين كار را انجام دهيم مي
ام كه اين اشـياء        من دريافته   خوب،: گويد   جسارت به خرج داده و مي      1كاترين

                                                                                                                             
1.  Catherine 
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م به پنج گروه تقسيم شويم و هر گروه         شايد بتواني . اند  از پنج مادة مختلف ساخته شده     
هـاي خـود را بـا         تـوانيم آموختـه     آنگـاه مـي   . براي مدتي به آزمـايش بـا آنهـا بپـردازد          

. هاي ساير گروهها مبادله كرده و نظر آنهـا را بـا نظـر خودمـان مقايـسه كنـيم                     آموخته
  .توانيم براي مراحل بعدي كارمان تصميم بگيريم سپس مي

 سـاعتِ  دهـد، و كـالس نـيم         ديگـري را پيـشنهاد مـي       آموزي ديگر، چيز    دانش
  .كند ريزي چگونگي آغاز مطالعه سپري مي بعدي را به برنامه

  
  پژوهش اوليه در زبان مكتوب: 3سناريوي 
ساله نيز به همراه ديگر كودكان در پايگاه فناوري مدرسـه بـه شـكل دايـره                  برندن پنج 

ي هـا    قرار دارد كه به رايانه     3000در كنار هر كودك يك رايانه اكرون        . نشسته است 
  هــاي هدديگـر و ميــز كــار معلــم متـصل اســت و تــصاوير ميــز كـار معلــم بــر روي پــر   

  هـايي از     بـر روي مانيتورهـا پـرده      . يابـد   بزرگي در ديوار طرفين كـالس انعكـاس مـي         
Pendown Plus در .  نوشتهاها را روي آن توان واژه بوده و مي) خالي( است كه سفيد

 خـود   بـه وسـيلة    كـه     اي كه مدرسه در آن واقع شـده،          مدلي است از محله    وسط دايره 
اي كـه     هاي ساخته شده با مقوا بـر روي نقـشه           ها و مغازه    خانه. ها ساخته شده است     بچه

  .اند هاي بزرگ كاغذ روزنامه نقاشي شده، قرار داده شده روي برگه
كنـد، و بـا       روع مـي  آموزان ش   ، بحث دربارة الگو را با دانش      1ني جونز يمعلم، ج 

انـد، و نيـز مبنـاي         اند، چيزهايي كه مـشاهده كـرده        آنها در مورد مسيرهايي كه پيموده     
: گويـد   اه مـي  نگـ آ. كنـد   بيني چيزهايي در الگو صحبت مـي        تصميمات آنها براي پيش   

برندن » ايم صحبت كنيم و برخي از آنها را بنويسيم    بياييد دربارة آنچه ياد گرفته     حاال«
  .زند  را صدا مي2برد، ولي معلم سولِنگ اال ميدستش را ب

هـا   دانيد كه بخشهايي از تصوير ما به خانـه  كنم همه مي    فكر مي : گويد  معلم مي 
  .ها اختصاص يافته است و بخشهايي ديگر به مغازه

                                                                                                                             
1.  Jeanie Jones 
2.  Suleng 
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و ايـن كـار را بـا قلـم درشـت انجـام              (نويـسم     من اين مطلب را براي شـما مـي        
 دقيـق   ،هـا بـر روي صـفحة مـانيتور خـود            شدن واژه كودكان به هنگام ظاهر     ). دهد  مي
زمـان    دهد و هـم      خود را زير نخستين واژه قرار مي       1»نماي  مكان«اه معلم   نگآ. شوند  مي

خواهد كـه     سپس از آنها مي   . دهد  ها از سوي كودكان آن را حركت مي         با تكرار واژه  
. يـره كننـد   ذخ» محلـه مـا   «جمله را روي فالپي ديسكهاي خود، در فايلي تحت عنوان           

اند، اما دقايقي مانده است كه اين كار با همكـاري             كودكان قبالً فايلها را ذخيره كرده     
  . به اتمام برسد2معلم و دستيار وي خانم ترنت

  .كند آموز ديگري اظهار نظر مي اه دانشنگآ
مـا متوجـه شـديم كـه سـه دكتـر، يـك دندانپزشـك و يـك بيمارسـتان ويـژة            

كنـد، و بـه هنگـام حركـت            هم معلم به آن جمله اشـاره مـي         باز. حيوانات اهلي داريم  
خواهـد    اه از آنـان مـي     نگآ. خوانند  ها، با يكديگر آن را مي       نما در زير واژه     دادن مكان 

كه هر دو جمله را خوانده و در فالپي ديسكهاي خود ذخيره كنند، و در همان زمـان                  
نمـا را ماننـد وي از         كـان خواهد كه جمالت را براي خودشـان بخواننـد و م            از آنها مي  

  .اي به واژة ديگر ببرند واژه
يابد؛ دو جملة ديگر اضـافه شـده، خوانـده شـده، و ذخيـره         اين فرايند ادامه مي   

  :خوانند ترتيب، كودكان چهار جمله را با يكديگر مي بدين . شوند مي
كنم به اين نكته پـي بـرده باشـيم كـه بخـشي از تـصوير مـا داراي         من فكر مي  «

  ».هاست ها و بخشي ديگر داراي مغازه خانه
  .»ايم كه سه دكتر، چهار دندانپزشك و يك دامپزشك داريم ما دريافته«
آيـيم،    قدر به مدرسه نزديك است كه پياده به مدرسه مي           منزل برخي از ما آن    «

  .»اما برخي ديگر بايد با اتوبوس بيايند
هـا واقـع      كـه مغـازه   هـا هـستند و نـه جاهـايي            پاركها جاهايي هستند كـه خانـه      «

  .»اند شده
                                                                                                                             
1.  cursor 
2.  Trent 
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آموزان در اين لحظه كارشان را متوقف كننـد، و            كند كه دانش    معلم اعالم مي  
آنهـا  . ها را از هم جـدا كننـد         خواهد كه فايلهاي خود را چاپ كرده و واژه          از آنها مي  
ها را درون پاكت گذاشته و به همراه ديسكهاي خـود بـه معلـم تحويـل                    واژه  مجموعة

پـس از اسـتراحت كوتـاهي بـه         : گويـد   او مـي  . گردنـد    به جاي خود باز مي     دهند و   مي
ها را برحسب حرف اول آنها بـه گروههـاي مختلـف تقـسيم                كالس بازگرديد و واژه   

تا اين لحظه برندن در حال شـلوغ كـردن اسـت و توجـه معلـم را جلـب كـرده                      . كنيد
حروفـي يكـسان آغـاز       بـا    (dentist) و دندانپزشك    (doctor)دكتر  : گويد   او مي  .است
» آفرين برنـدن  «: گويد  معلم با لبخند مي   . شوند و صداي آغازين آنها يكسان است        مي

هـا    بنـدي واژه     هنگـام دسـته     شما خواهد  اي است كه من دلم مي        همان نكته   و اين دقيقاً  
هايمـان و      رايانه  ما درآن واحد در حال مطالعة محيط اطرافمان،       . آن را در نظر بگيريد    

  .ي خواندن هستيميادگير
  
  پژوهشي در شعر: 4سناريوي 

او كـالس را بـا      . كنـد    در كالس دهم درس انگليسي تدريس مـي        1خانم مري توماس  
انـد    صدتايي اشعار برگزيده شـده  كند كه از ميان يك مجموعة   شعر آغاز مي   12  ارائة

هـاي  آمـوزان را بـه گروه       او دانـش  . اي از آثار شاعران معروف معاصر است        كه نمونه 
خواهـد كـه اشـعار را بخواننـد و آنهـا را برحـسب                 دونفري تقسيم كرده و از آنها مـي       

بنـدي اشـعار، خـود را         ان طبقـه  مآنها در ز  . بندي كنند   ساختار، سبك، و موضوع طبقه    
آموزان گزارش كنند تا هر يـك از        كنند كه نحوة عملكرد را به ديگر دانش         آماده مي 

  .روه ديگر مقايسه كنندگروهها بتوانند كار خود را با گ
افراد كالس ضمن همكاري با يكديگر، فهرستي از راههايي را كه بـه واسـطة               

پـس از آن، خـانم   . كننـد  شوند، تهيه مـي  آنها ساختار، سبك يا موضوع تمييز داده مي     
دهد، تـا   توماس مجموعة اشعار ديگري را جهت بررسي به گروههاي دونفره ارائه مي          

اند جـاي داده و در صـورت ضـرورت طبقـات را             در نظر گرفته   آنها را در طبقاتي كه    

                                                                                                                             
1.  Mary Thomas 
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 50 بـا     آموزان تقريبـاً    يابد كه تمامي دانش     اين فرايند تا جايي ادامه مي     . گسترش دهند 
  .شعر آشنا شده باشند

يك تكليف ايـن اسـت   : دهد آموزان مي وي سپس چند تكليف ديگر به دانش  
  ك يـا سـاختار مـورد بررسـي        كنند چگونه موضوعهاي خاص برحـسب سـب         كه تعيين 
آيا سبك و ساختار با يكديگر و بـا موضـوعها همبـستگي             (گيرند و برعكس      قرار مي 

 اينكـه آيـا      ؛ و تكليف ديگر عبـارت اسـت از تـدوين فرضـياتي دربـارة              )دارند يا خير  
 خاصي كه از تركيب متمايزي از سـبك، سـاختار يـا             عراي ش به وسيلة برخي از اشعار    
  .اند يا خير ند، نوشته شدهگير موضوع بهره مي

خانم توماس فقط در اين صورت است كه كتابهاي گلچـين ادبـي و كتابهـاي                
  كـرده،  رونـد، مـرور     تحليل نقادانه را كه به عنوان كتب درسي اين دوره بـه كـار مـي               

خواهد كه فرضيات خود را در مورد تأليف آنها مـورد آزمـون               آموزان مي   و از دانش  
هـايي را     نظران هم همان مقولـه      ين نكته بپردازند كه آيا صاحب     و به كشف ا   داده  قرار  

  .اند يا خير كار گرفته  به اند، كه گروههاي دونفره تدوين كرده

  


