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 آموزش الکتروشیمی در آموزش و پرورش
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 pourghobadi22@yahoo.comآموزش و پرورش0  ،لرستان، خرم آباددبیر0 ایران0 

 

افزایش روز افزون استفاده بشر از دستاوردهای علمی به خصوص در فناوری های مبتنی بر الکتروشیمی نیاز به باال بردن کیفیت سطح آموزشی 

دسترس باشد و نگرش را در فراگیران امری ضروری نموده است.آنچه مسلم است پیشرفت زمانی محقق می گردد که پایه علمی آن نیز در 

ازآنجا که بستر دانایی هرکشوری آموزش و پرورش آن کشور است در این مقاله به بررسی جایگاه الکتروشیمی در آموزش وپرورش ایران و نحوه 

لفین آموزش الکتروشیمی در آموزش و پرورش پرداخته و نکاتی را که بر طبق تجارب آموزشی به دست آمده بیان نماید. نحوه نگارش و تفکر مو

کتب درسی به الکتروشیمی، سطح مطالب و نوع مطالبی که در کتب درسی تدوین شده، استنباط معلمان از مفاهیم ذکر شده الکتروشیمی نوع 

روش آموزش، و درصد انگیزش نگارش مطالب موجود در کتاب برای یادگیری و پیگیری دانش آموزان مواردی است که مورد بحث است. که از 

سال گذشته سه بار کتب شیمی و پیامد آن  نحوه نگارش وتفکر مولفین به مبحث الکتروشیمی تغییرات زیادی داشته از  21آنجا که طی 

سویی تغییر نگرش معلمان به امر تدریس در کل دنیا و ایجاد روش های جدید آموزشی، وسایل و ابزار موجود در جامعه که بر پایه علم 

دگاه دانش آموز را به چالش می کشاند همگی برآموزش الکتروشیمی در آموزش و پرورش  تاثیر گذاشته است الکتروشیمی بنا نهاده شده و دی

که در بررسی انجام شده نتایج حاکی از آن است که تغییرات کتب درسی تغییراتی که موجب رشد بهتر دانش آموز باشد نبوده و اطالعات 

می کند و نوع چیدمان مطالب در کتب درسی راه را برای تدریس بهتر معلم، بسته و جذابیتها و الکتروشیمیایی را در سطح بسیار پایینی بیان 

 انگیزه ها را در دانش آموز خفه و عالرغم شیرین بودن این علم آن را امری مشکل و کسالت آور نموده است.
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