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شیمی در آموزش آزمایشگاهی نانودانشگاه  وهمکاری مدرسه   

 

 2و9 فروزنده دلشایان  ،9، وحید صابری9مینا رزقی

 
 و پژوهش آموزشکارشناس  1

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس  استاد 2
 

 

 چکیده
در  مهمای تغییارا    باا  است، متمرکز یآموزشی جهان یورود به فضا بر که سیستم آموزشی جدید یکتشکیل 

 یآموزشا  هاای به توسعه روابا  باین واحاد    ینقش مهمامروزه  .خواهد بودروند آموزشی همراه  اجرایتئوری و 

، «دانشگاه – دبیرستان»پیوسته سیستم آموزشی  ارزیابیو  خلقاین مقاله در مورد تجربه . شودمیداده  پیوسته

تناوع  با  را یروند آموزش، منابع مدرسه و دانشگاه گذاری اشتراکبه . کندبحث می این همکاری یها نمونهانواع و 

 دساتاوردهای للمای مادرن    پرتاو آموزشی در  فناوریدر  جدیدیروند  کننده ارائهو  کند می امکانا  جدید غنی

ایجااد   باه منواور   مادرن  هایافزار سختو  هاافزار نرماستفاده از  ما در رویکرد یکپارچهایده ، ویژهبه . خواهد بود

ماااواد  آموزشااای بااارای منالعاااه ناااانو  هاااایوریااز اکثااار فنااامشاااترک،  آزمایشاااگاهی هاااای مجتماااع

و  ای معلمان های حرفهتوسعه مهار  گیری و شکل، های آموزشی منوم تمام جنبه روزرسانی به .کند می استفاده

  .باشداین روش می یدستاوردهاایجاد فضای آموزشی مشترک از دیگر 

 

 کلیدیکلمات 
 شیمی نانو ، روش آموزش پیوسته، آموزش جهانی،همکاری مدرسه و دانشگاه

 

 نکات برجسته پژوهش

  مدرسهو  دانشگاه با همکاری پیوسته در آموزش شیمیآموزش  ستمیس کی جادیا نحوهبیان 

  فناورانهو  شناختی روش ،یللم ،یاز اقداما  سازمان یا مجمولهاجرای  

 دانشگاه -مدرسه " ستمیاز س کپارچهیلنصر  کیبه لنوان  آزمایشگاهی مدرسهیک  لیتشک" 
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 مقدمه -9

و کاارایی   نفاس   باه  التمااد ی کیفیت آن است، حول محاور افازایش   کننده تضمینارجحیت آموزش مدرن که به نولی 

که در آن فراگیاری داناش و دانشامند باودن یاروری       نهاده بنارا  ها ارزشجامعه مدرن کنونی سیستم جدیدی از . فردی است

و بایش از هماه    یریپاذ  تیمسائول ایجاد اتکا به نفس، ابتکاار،  . است اما به تنهایی یک خروجی آموزشی کافی و شایسته نیست

 [.1]، اکنون به لنوان ارزش پیشرو و هدف آموزش در قرن جدید شناخته شده استها مهار یادگیری 

تهیاه روناد آموزشای در پرتاوی     ( الف: اهداف اصلی آموزش که باید در جامعه آموزشی مدرن جهانی دنبال شوند شامل

در کودکاان و   ناوین  یللما  ینا یب جهاان نسبت به جهان و  و جامع نگر یکلدرک و فهم  گیری شکل( للمی مدرن؛ ب یها افتهی

( د) ؛یآور فان  و ی، مهندسا طبیعای  در للوم را ییتغ گرفتننور در  با یآموزش یها جنبهمنوم تمام  روزرسانی به (3نوجوانان؛ 

و  یآماوزش لماوم   نوام یها بخش نی، بدون توسعه رواب  بدستیابی این مهمحل  راه .تمام سنوح آموزش و پرورش پیوستگی

فرایناد   یسااز  ادهیا پو  اسات  غیارممکن متوسانه و باارتر    مدارس ابتادایی،  معلمان نیب کینزد یبدون همکار یعنی ،تخصصی

. مدرسه آغااز شاود   از سنح تخصصیآموزش  که ردیگ یمدر هنگامی صور  « وستهیپ»طرح به اصنالح  نیبر اساس ا یآموزش

و  [2]شاوند  مای ی وارد آماوزش لاال   مؤسسا به  ی هستندپژوهشکاری انجام  هیاول های مهار  یکه دارا ی، کسانصور  نیادر 

 .این به معنای تعالی پژوهش و رشد کار آزمایشگاهی در افراد متخصص است

 بار اسااس   ی به ویژه شایمی عیللوم طبدر آموزش  پیوستهآموزش  ستمیس کی جادیااین مقاله، بیان چگونگی از  هدف

و  شناختی روش ،یللم ،یاز اقداما  سازمان یا مجمولهایده ما اجرای  هدف، نیبه ا دنیرس یبرا. مدرسه استو  دانشگاهارتباط 

مجمولاه   نیا. استدر رابنه با آموزش للوم  "دانشگاه -مدرسه "مشترک  یآموزش یفضا کی لیاز تشک نانیاطمبرای  فناورانه

وزار  آموزش و پارورش   یآموزش یالزاما  استانداردها درخور ، کهباشد یو ماد یفن هیو توسعه پا جادیا( الف: )شامل تواند می

( ج)هساتند   جامعاه  ناده یو آ یفعلا  یازهاا ینمارتب  باا   کاه   باشد معلمان ای حرفه های مهار  توسعه و گیری شکل( ب)، باشد

 .ی باشددر روند آموزش ی مدرنها یاستفاده از فن آور

هار  غالباا   .لنوان راهنما استفاده کارد  به ی ثابتیتوان از الگو یبه ندر  محجیم است و و  خالق ،سخت ،یکار مشارکت

کاه   دهاد  مای لیساتی ارائاه    1جادول  .های خاص خود را دارد و ویژگی فرد است مدرسه و دانشگاه منحصربهمشارکت موردی از 

 .است مدرسه و دانشگاه نیب فرد منحصربهرابنه  کننده منعکس

 
 مدرسه-همکاری دانشگاهرابطه : 9جدول

 وظایف مشترک دانشگاه و مدرسه

 ؛مدارس آموزان دانشاز  تیجذب، توسعه و حما ،ییشناسا یکار مشترک برا. 1

 ؛ی هستندواقع یریادگی جوامع مدارس به لیتبد بهقادر  معلمانی کهو  مدیرانتوسعه . 2

 ؛شود می به موقع و موفقدرسی برنامه  لیتکمبه منجر که مناسب  کردن دوره آزمایشگاهیفراهم . 3

 را بهبود بخشد؛ جیکه نتا یا وهیشآزمایشگاهی به  تجربه باو ارتباط  یمداوم اثربخش یابیارز. 4

 ؛آزمایشدر طول  ها آناز  تیو حما ی آموزش آزمایشگاهیبرا آموزان دانش یآماده ساز. 5

 ؛یدر طول کارآموز یبانیو پشت آموزش به معلماننوار  جامع،  کردنفراهم . 6

 یابیا ارز ،یبرناماه درسا   یتأمال در طراحا   باهادف مدرساه   معلماان دانشاگاه و   اساتید ی ازطراح میت کی لیتشک ،منومتشکیل جلسا  . 7

 ؛مشترک یها سازمان گرید و مدرسه یازهاین ج،ینتا یابی، ارزآموز دانش

 ؛استعداد باافراد  جذب و حفظدر ها  دانشگاهو  مدارس های شیوهو ها استیس یابیارز. 8

 ؛یمشارکت های تالش از تیحما ی، برایو انسان یمنابع مهم ماد ارزیابی. 9

 ؛یمشارکت از کار تیحما یبرامنابع  گریمنابع بودجه، زمان، فضا و د تأمین. 11
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 ؛هدف نییو تع یابیارز ،سارنه ریزی برنامه ندیدر فرا یهمکار. 11

 

  همکاریسطوح و مراحل  -2

آن باه مدرساه    لیو تباد  ای پژوهش مننقاه  های از بخش یکیبه لنوان  یشگاهیمدرسه آزما کیتوسعه  دهیبه نور ما، ا

ی بارآوردن  بارا  ینیشارا  جااد یبادون ا  دهیا نیتحقق ا .ردیقرار گ یعیللوم طب وستهیآموزش پ ستمیدر اساس س دیبا ،یتخصص

شاروع   ی اجاازه ، زیارا  اسات  غیارممکن از آماوزش   سنح در هر قیلم شغلی و تخصصی شیگراو  آموزان دانش یریادگی زهیانگ

 .دهد میرا  آموزش هیدر مراحل اول ای حرفه تیفعال

برخورد  یبرا ی و مدارس،آموزش های موسسهدانشگاه با  یشکل از همکار کیبه لنوان  یو آموزش یقاتیتحق های زنجیره

، ثانیااً . بخشاد  مای را بهبود  دوره متوسنهآموزش  یاتحاد به طور کل نی، ااورً. است شده یطراح فیاز وظا یعیوس فیموثر با ط

مجمولاه واحاد    کیا  دررا معلماان   یآموزش و بازآموز ستمیس تواند می ثالثاً. بخشد هبود میبدانشگاه را  التحصیلی فارغساختار 

ی و ناوآور  تیا از خالق یللم یبانیارائه پشت یبرا یفرصت واقع کی یو آموزش یقاتیتحق یها رهیزنج ن،یلالوه بر ا. بهبود بخشد

 .است یآموزش مؤسسا 

طاور کامال    باه  "دانشاگاه  -مدرساه  "ساتم یاز س کپارچاه یلنصار   کیا باه لناوان    آزمایشاگاهی  مدرساه یک  لیتشک

در  اولیاا و  انیا کارفرما یگاذار  هیسارما ی منلاوب بارا    یشرا کننده فراهمو  آموختگان دانش های کاریاندازکننده چشم تضمین

 .استآموزش 

 

 یبهبود روند آموزش-2-9
و دهناد   انجاام  را مدرساه در  موجودی درس یهابرنامهاز  یلیتحلباید دانشگاه اساتید در ابتدا تداوم آموزش، ی ایجاد برا

 تاوان  مای برای مثال،  .را توسعه دهند رایانهو  ایجغراف ،شناسی زیست ،یمیش ک،یزیف ا ،یاییدروس ر قیمنالعه لمی هابرنامه

. داد توساعه دانشاگاه  هدفمند استادان  تیبا حما «یمیمقدمه در ش» به نام را ی کالس پنجمبرا یمقدمات ال یدوره تحص برنامه

پژوهش در آموزش به لنوان ی هاروش. شودساخته ی عیللوم طب گریبا د یمیش ای رشته میان پیوند دهیا بر اساسباید دوره  نیا

 ال یدوره تحصدر مقدمه این که  یبه طور ،شناخته شده است تیخالق و نفس  به التماد یبرا تیتوسعه ظرف در ابزار موثر کی

 .دهد میی آموزش هیدر مراحل اولرا  آموزان دانش یتفکر للم گیری شکل شروع کالس پنجم، امکاندر  یمقدمات

 نیا آماوزش در ا  روناد  .شاود  مای  دهای  سازمان آموزان دانش یچند سنحلملی ، آموزش اول دبیرستان از سال شروعبا 

 یدرجا  مختلف دارای آموزان دانشبرای متفاو   کردیرواین روش از . محور است آموز دانش یریادگی فناوری بر اساسها کالس

مادارس و   معلماان توسا    آماوزان  داناش  لملای بر آماوزش   یو آموزش یسازمان تیریمد .کند می استفاده یفکر های فعالیتاز 

 .خواهد شد استادان دانشگاه انجام

 بار لهاده  را  مدرساه ی آموزشا  متخصصاان باه   شاناختی  روشو  یللم های کمک دهی سازمانند توان می دانشگاه اساتید

ی را با مویولا  خااص برگازار   منوم یها کالسدانشگاه  دیاسات، رو نیاز ا. کنند سیتدری آزمایشگاهی را عیطب تا للومبگیرند 

 بازدیادهای یاک روزه   نیو همچنا ی آزمایشاگاهی  هاا کاالس  آماوزان  داناش باا  دانشاگاه  جلسا  کارشناسان برجسته . کنند یم

مشاترک   هاای فعالیات  برناماه ایاده ماا در    .شاود  مای دانشاگاه برگازار   ی تخصصی در عیللوم طبی هاشگاهیآزما از آموزان دانش

 .دانشگاه در حال توسعه است انیو دانشجو آموزان دانش

 

 قاتیانجام تحق یالزم برا یها مهارت تشکیل-2-2
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 تیا سانح مادرن فعال   نیشکاف ب شیافزا .وجود دارد ایرانآموزش و پرورش در  و نوآوریبه توسعه  ازیحال حایر ن در

 آماوزان  داناش ی توسا   للما  قاا  یتحقدر کاار   ی به وسیلهآموزش یها یفناوری، محرکی برای پژوهش در و روند آموزش یللم

 مادارس در را جاوان   آماوزان  از داناش ی للما  ای جامعاه تاا   بارآنیم ماا  روند،  نیاز ا یبخشبه لنوان . ابتدایی و دبیرستانی است

 یطاول اجارا   در یخودآماوز و  هاا  آنآماوزش   قیا از طر آماوزان  داناش  یهاییکار توسعه توانااین از  هدف. کنیم دهی سازمان

کاار   باه یااری  گرا است کاه در درجاه اول    تیفعال یریادگ، یمدرسه یجامعه للم یها یژگیواز  یکی. است یپژوهش یها تیفعال

 جداگاناه باا   هاای  فعالیات  در مدرساه و  یللما  یهاا  پاژوهش  دهای  ساازمان ، دانشاگاه  اسااتید وظیفه . ی، قابل تجسم استلمل

در کاار   انیو دانشاجو  آماوزان  داناش  همکاری دهی سازمان .دانشگاه است یها شگاهیآزماها و در در گروه بااستعداد آموزان دانش

 باا  ، باه خصاوص  یهای فعالیت نیچن. نیز مفید استدانشگاه  یللم یها  هسجل متقابل در حضور نیو همچن یدانشگاه قا یتحق

آزمایشاگاهی   هاای  مهاار   از شادن مند بهره ،یعیطب مولل های رشتهاز  ها آندانش  شی، افزایآموزش یهااستفاده از تنوع روش

در  آماوزان  داناش توسا    شاده  انجام یپژوهش ، کارهایهر سال این رواز . سازدیممکن می را فکر یهاو گسترش افق تخصصی

هایی از این موفقیت در همکااری  ی خواهد شد، نمونهمختلف للم های همایشمسابقا  و ، برنده دانشگاهجویان با دانش یهمکار

 .است ذکر قابل استرالیادانشگاه در کشورهایی مانند روسیه و -مدرسه

آن را باا  ی دارد و روناد آموزشا   یروزرساان  باه در  یمدرسه و دانشگاه ساهم اساسا   امکانا  و تجهیزا  گذاری اشتراک به

از  ییباا سانح باار    دئویا و و رایاناه  باا یاادگیری و آماوزش    تجربهو  که شامل ایجاد کند میی غن ،دیجد های فرصتاز  یتعداد

 کپارچاه ی کارد یرو .اسات  رهیو غ یستیز های پدیده های نمایشیآزمایش ،ییایمیش فیزیکی و یهاشی، آزمای دینامیکهانمودار

 یهاا  یفنااور  اکثار کاه از   دهاد  مای را  شاگاه یآزما یساخنران  جیراپیوند  جادیاامکان مدرن  افزار سختو  افزار نرماز  استفادهدر 

 [.3]کندمی مدرن استفاده یآموزش

 

 نانو هاییآموزش در فناور -2-3

 نیتار  بازر   ازفراتر  که به نولی بوده کمیو  ستیدر قرن بی للم تحولاساس نانو  یفناور ،زیستیاطاللا  و فناوری با  همگام

للاوم   یدساتاوردها  که کند میلمل ای  مجمولهنانو به لنوان  یفناور ،کنونیقرن در . باشد یمبیستم اکتشافا  قرن  و تحور 

 .آورد میبه ارمغان  را شناسی زیستو  یمیش ک،یزیمانند ف ،هیپا

هرمای   یاز آنجا که اهداف للمی، دارای ساختار. معرفی و ورود نانو به مدارس، نیاز به الگوهای جدیدی در آموزش دارد

اگار  . کنیم ها آنیم برخی از مویولا  قدیمی تر را از برنامه درسی حذف کنیم و اصول للم نانو را جایگزین توان میهستند، ما ن

و  ها دانشگاه اجرا کرد، کشوروزار  آموزش و پرورش و للوم را در مدرسه و دانشگاه  همکاری فرد منحصربه یآموزش پروژهبتوان 

 یلنصر اساسا . دانشجویان خواهند شدو  آموزان دانش ینانو برا یفناورهای شگاهیآزمابه  مجهز یرقابت ی به طورمدارس تخصص

 ایاده ماا بارای   . در دنیای نانو اسات  اءیاش یبررس یموثر برا یکه ابزار باشد "مربی نانو"ساز شبیهیک  تواند می ها شگاهیآزمااین 

 یدیا ، کلپویشی کروسکوپیم. پویشی است کروسکوپیم در یلمل های مهار توسعه  یبرای افزار نرم ساز شبیه کی "مربی نانو"

 جیباه نتاا   یابیدست در آموزان دانشبه  ینانو لمل یفناور های کالس. دنیای نانو و میکرو استدر  ندهایاز فرآ بسیاریدرک  یبرا

مربای  " باه مجهاز   یهاا  انهیرا متشکل ازما  یمجموله آموزش .کند میشایانی  کمک شناسی زیستو  یمیش ک،یزیدر ف شرفتهیپ

 یهام بارا   راناانو ماواد    یفنااور  یبررسا  و مانوم  دهای  سازمان امکانبه ما  نیا. خواهد بود ندهیآ قا یتحق از یبانیو پشت "نانو

 .فراهم می کند انیدانشجوهم برای و  آموزان دانش

 هاای  مهاار   ،کنناد  یما منالعاه   کاوش پویشای را  کروسکوپیم ینور یمحققان جوان مبنا ،ها شگاهیآزما نیدر ا کاربا 

 تواناد  مای که  کنند یمکسب  شناسی زیستو  کیزیفو همچنین  یمیاز ش قیلم ی، دانشآورند یمبه دست  مربی نانوبا  ی رالمل

. خواهناد آورد نانو به دست  نهیدر زم یخاص یپژوهش یهامهار  ها آن لالوه، به. دهد حیمورد منالعه را توی یندهایو فرآ نوم
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 و یتیماواد نانوکاامپوز  هاای  تیمحادود  و هاتیسنح، قابل های پدیدهشروع به درک  آموزان دانش، مربی نانوپس از کار کردن با 

 یناد سااختارها  توان مای  و شدهتشویق  قیبه منالعه و تحق آموزان دانش. کنندمی پژوهش مدرن یهادر مورد روشپردازی  دهیا

 .دهند انجاممختلف را  یقاتیتحق یند کارهاتوان می آموزان دانش ی،آموزشچنین پس از . خود ببینند چشمبا خود را  یمولکول

تصااویر  باه دسات آوردن   ( ب)ی پژوهشا لنااوین   یآماده ساز( الف: )است ریشامل مراحل ز یقاتیهر پروژه تحق یاجرا

و  یآماار  لیا و تحل هیا تجز( ج( )STM) پویشای  یو تونال زنا  ( AFM) یاتما  یروینمیکروسکوپی  توس مورد منالعه  سنح

 .نانو یو فناور شناسی زیست ،یمیش ک،یزیدر ف نینو یدستاوردهابا توجه به  جینتا حیو توی ریتفس( ه)، ها داده یاییر

 آماوزان  داناش از  یکه توسا  گروها   باشد« ومربی نانسرب توس   دیسنح سولف یبررس» تواند می تحقیقاتیپروژه  یک

و اسکناس  پروانه در بال« AFMتوس   یسنوح رنگ پویش» تواند می یبعد یقاتیپروژه تحق .گرددمی مدرسه و دانشگاه انجام 

و در  «ومیا نیآلوم یبار رو  متخلخال  یآناد  هاای  فایلم منالعاه  » تواناد  می کیزیپروژه در فاین . باشد «مربی نانو»با استفاده از 

 .باشد «نیمواد مالن تولیدکننده سیلیسوبت باسیلوس خواص ییایمیوشیو ب کیمورفولوژ یبررس» شناسی زیست

و  یللما  هیا پا توساعه  یفاور  فاه ی، وظ«دانشاگاه  –مدرساه  » ساتم یدر س پیوستهآموزش کیفیت از  نانیمنوور اطم به

، محققان، معلمان انجام این وظیفه یبرا. است زیستو فیزیک، شیمی  دروس یانتخاب های دوره یآموزش نانو برا شناختی روش

ماا   شانهاد یپ. ابداع کرده و باه کاار ببرناد    یآموزش ندیرا در فرا یآموزش ابزارهایاز  یا مجموله ندتوان می دانشگاه و متخصصان

لملای،   ،یللما  هاای  رشاته  جدیاد در  درسای  هاای  برنامه. است یشگاهیآزماکارهای  در ،مدرن هایاوریفن  پیشرفتاستفاده از 

و  آموزش مجادد  های برنامه. ایافه گرددامه درسی مدارس به برن باید مواد نانومنالعه  های برنامه نیو همچن تخصصیو لمومی 

 کمک یروند آموزش یو ابزار یبه توسعه فن نانو نه تنها های پروژه یاجرا ن،یبنابرا؛ گرددآماده نیز باید معلمان  تخصصی آموزش

  .سنح آموزش خواهد بود ا دهندهارتق بلکه کند می

 

 گیری نتیجه-3
ایجااد   یبارا  شناختی روش و یللم ،یسازمان های سنجش ای ازمجموله ، «دانشگاه –مدرسه » پیوستهآموزش  ستمیس

پاروژه   یاجارا  باا کاه   و آزمایشاگاهی  یآموزشا  زا یا از تجه اساتفاده . اسات  «دانشگاه –مدرسه »مشترک  یآموزش یفضا یک

مننقاه  هر و پرورش در  آموزشی نهادها انسانیو  یدستگاه تیظرف تیمنجر به تقو ،آمدهبه دست همکاری مدرسه و دانشگاه 

 آماوزان  داناش ی بارا  ناانو ماواد  ناانو و   یمنالعه فناور دهی سازمان یبرا یفرصت ،یآموزش یها شگاهیآزمااز  یبردار بهره. شود می

 ینهادهامعلمان  یآموزشو  ای مشاورهسمینارهای  یبرا دنتوان می نیهمچن ها هشگایآزما نیا. است دانشگاه انیدانشجومدرسه و 

اهداف کار  2جدول .است نانو یفناور در آموزشی مشترک آموزش یفضا کیتشکیل دهنده که  ردیمختلف مورد استفاده قرار گ

 .کند میمشترک دانشگاه و مدرسه را بیان 

 
 اهداف مشارکت مدارس و دانشگاه: 2جدول

 برنامه درسی با اولیه و مرتبط  توسعه و اجرای یک مدل: 9هدف

 شرح

را بارای موفقیات در    آماوزان  داناش و  اجتماالی مادارس باوده    با سانح  مربیان باید بر روی طراحی یک برنامه درسی تمرکز کنند که مرتب 

اباداع   باه دانشاگاه   آموزان دبیرساتانی  دانش ورود بلندمدتی را برای برنامه های، مناسبدرسی  یها مدل. سازدآماده  ای حرفهدانشگاه و دنیای 

 .کنند یم

 راهبُرد

 .استبه دانشگاه  یروشن ریمس نشانگرکه  یمقدمات یبرنامه آموزش کیتوسعه 

 نیاز دارندچیزهایی چه  به دانشگاه در تیموفقبرای  که بدانند این درک را می دهد آموزان دانشکه به  یهای فعالیت جادیا 
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 دخو شرفتینوار  بر پ گیو چگون بلندمد اهداف کوتاه مد  و  نییتع روشدر مورد  آموزان دانش به کمک 

 آموزان دانش تیموفق یبرا التماد بنفس ایجاد دید مثبت و  

 فرهنگ مدرسه و کالس درس  و رشد پرورش 

 خود ندهیآگاهانه در مورد آ یریگ میتصم یبرا آموزان دانشبه و روشن  حیصر یراهبردها آموزش 

 ها فرصت

 کوچک یریادگیجامعه از یک  یمدل یساز ادهیپ 

 یاتصال به جهان واقع تیو جذاب با قابل مناسب یبرنامه درس یطراح 

 وزار  آموزش و پرورش یاستانداردها با همگام یریادگیو  یبرنامه درس های فعالیت ایجاد شفافیت در 

 یدرس های برنامهو توسعه  یهدف جمع یک مشارکت در 

 معلمان یبرا یا حرفه ءارتقا های فرصتارائه : 2 هدف

 راهبُرد

 معلمان در یرهبر های مهار  بر تاکید 

  یآموزش برنامه های به روشن میمفاهانتقال  

  یهمکار در معلم محور های روشتمرکز بر  

 در دانشگاه آموزش های فرصتو  کار تازهمعلمان به  هیاول های آموزش 

 یمشارکتکار از  تیحما در اولیا پرورش: 3 هدف

 شرح

 نیاز اهاداف مشاارکت، والاد    تیا به منوور حما. کنند میی باز مدرسه درمشارکت این  های فعالیت تیموفق نیدر تضم یاساس ینقش والدین

 . دارند یدانشگاهدر محی   فرزندان خود از تجربه یمناسببه اطاللا   ازین

 

که راحلی برای موثر و کار آمد باودن در   پیوستهآموزش  ستمیس ،که در جهان مدرن دهد میبه دست آمده نشان  جینتا

 .شودساخته  ها و دانشگاهمدارس  یاساس همکار بر تواند می بازار کار آتی است،
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