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 برای آموزش الکتروشیمی در دبیرستان 5Eمدل یادگیری  

 رافت پاکیزوند

  Pakize_r@yahoo.com ، 2ایران، تبریز،  آموزش و پرورش ناحیه دبیر شیمی ، 

وژی،  شر امـروز را در جمع  پیشرفت سریع عـلوم و تکنـوـل نـدی ـب  کـه است طبـیـعی.  است کرده ناتـوان علمی  هاییافته آوری و طـبـقه ـب
عی نـاتـوان است . بـا علم انتقال برای سنـتی آمـوزش یـشرفت سرـی وانایی ذهنی   الگوهای فعال تدریس، چنین ـپ -دانشموجب تـقویـت ـت

گردد .الگوی تدریس ساخت یادگیری بهتر می  و افزایش توانایی حل مسئله ،  ارتقای خالقیت آنان،  افـزایش انگیزۀ درونی فراگیران  آموزان،

دریس مطرح شده اسـت. جـو کـالس در ایـن روشبه عنوان یکی از روش( 1E)گرایی  شبـیـه کـارگـاه آمـوزشی است. ایـن  ، های نوین ـت
آموزش و فهم  مفاهیم الکتروشیمی برای دانش آموزان به دلیل  آموزان قرار می دهد.دانش فرصت کشف فعال و آزمایش را در اختیار  کـالسـها

کند که بر روی عملکرد یادگیری . توضیح این مفاهیم در قالب بحث و گفتگو ایجاد کج فهمی می [1]ساختار پیچیده آن بسیار سخت است 

برای آموزش الکتروشیمی  در   ،1E [2]های به عمل آمده مشخص گردیده که در بیشتر کشورها،  الگوی تدریس گذارد. از بررسیتاثیر می
قسمتی از فرایند همکاری دانش آموزان در مراحل یادگیری و ارتباط دانش قبلی با مفهوم جدید   Eدر این الگو هر  .دبیرستان بسیارموثر است 

های هایی نظیر انیمیشنه منظور پیشگیری از ایجاد کج فهمی در آموزش مفاهیم الکتروشیمی، از تکنیکرا نشان می دهد. در این مطالعه، ب
های و روش [2]، متون تغییر مفهومی [1]، استراتژی یادگیری مشارکتی [4]، روش تغییر مفهوم  [2]یادگیری به کمک کامپیوتر و کامپیوتری

آموزان در های دانششود که در برگیرنده فعالیتتهیه می (worksheet)این  روش ، برگه کار استفاده شده است. در  ، Jigsaw  [2]چیدنی 
-در این مطالعه،  ابتدا کج فهمی گردد.شده و یادگیری دائمی و همیشگی حاصل میطول یادگیری است، در این فرایند ذهن دانش آموز فعال 

ها در پل نمکی،  نوشتن جایی بار مثبت و منفی،  جهت جریان الکترون، جهت جریان یونهای مربوط به مفاهیم الکتروشیمی ) آند، کاتد، جاب

آید . پیش فعالیت های انجام گرفته بدست می  SPSشود و سپس ها و جرم آند و کاتد(  تعیین میسلواکنش های اکسایش و کاهش در نیم
کنند و پس از تجدید نظر،  به عنوان یک راهنما برای آموزش استفاده می های کارگاهی تهیه شده  و کارشناسان ان را تفسیرنویس فعالیت

است که با  1Eها نشان داد که یک روش بسیار موثر در آموزش الکتروشیمی استفاده از  کارگاه آموزشی بر اساس مدل یادگیریشود. بررسیمی
کند،  تصورات اشتباه حذف شده ا  در طول فرایند یادگیری فعال میآموزان رانواع روش های تغییر مفهومی همراه است . این روش ذهن دانش

 گردد.ها اصالح می SPSو کج فهمی ها  از بین رفته و 

 ، الکتروشیمی  ، روش تغییر مفهومی ، کج فهمی 1Eمدل یادگیری : کلمات کلیدی
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