
روش های تدريس 
مطالعات اجتماعی 

در

افشین چمن آرا
كارشناس ارشد برنامه ریزي درسي

جدول عملكرد برای درس 
مطالعات اجتماعی

جدول عملكردي یك راهنما در ســطح 
ایالتي اســت كه معلم را قادر مي سازد، در 
مورد كار دانش آموز مبتني بر استانداردهاي 
اجرایي واضح و براساس یك سلسله شواهد 
جمع آوري شده در طول زمان قضاوت كند. 

این جدول چنان طراحي شده كه:
٭ چارچوبــي بــراي دربرگرفتــن تمامي 
انتظارات برنامة  درســي براي همة پایه ها و 

موضوع هاي ارائه شده فراهم مي آورد.
٭ وظایف ارزشــیابي و ابزارها )سرفصل ها یا 

عنوان ها( را پیشرفت مي دهد.
٭ به معلمان در برنامه ریزي آموزشــي براي 

یادگیري كمك مي كند.
٭ مقوله ها و معیارهاي متنوعي را فراهم مي آورد 

كه به وســیلة آن ها مي توان میزان یادگیري 
دانش آموزان را ارزشــیابي كرد و ســنجید.

مقوله های دانش و مهارت ها
مقوله هایي كه توسط معیارهاي مشخصي 
بیان شــده اند، چهار حوزة دانش و مهارت 
را در برمي گیرنــد كه در هــر یك از آن ها، 
داده شــده اند.  معیني ســازمان  انتظارات 
این چهار مقوله باید به هم وابســته باشند 
تا نشان دهندة درســتي كلیت و پیوستگي 
یادگیري باشند. مقوله هاي دانش و مهارت ها 

چنین توصیف مي شوند:
1. دانش و درك: حجمــي از مطالب 
خاص كه در هر پایه كسب شده اند و درك 

معني و مقصود آن ها.
2. تفكر: به كار بردن مهارت هاي خالقانه 

و نقادانه به شرح زیر:
براي مثال  مهارت هاي برنامه ریزي:   
تمركز روي تحقیق، جمع آوري اطالعات و 

سازمان دهي به یك تحقیق.
 مهارت هــاي پردازش: بــراي مثال 
تجزیه و تحلیل ارزشیابي و تركیب اطالعات.

 مهارت هاي تفكر خالقانه/ نقادانه: 
بــراي مثــال جســت وجو، حل مســئله، 

تصمیم گیري و تحقیق.
3. ارتباطات: برداشت معني به شكل هاي 

متفاوت نظیر:
 شفاهي: براي مثال داستان، نمایش، شعر 

و بحث.
 كتبي: براي مثال گزارش، نامه و خاطره.

 بصري: براي مثــال ُمدل )ماكت(، نقش، 
نمودار، حركت، ویدئو و گرافیك رایانه اي.

4. كاربرد: كاربرد دانش و مهارت ها براي 
برقراري ارتباط میان مفاهیم مختلف.

معلمان باید تضمین كنند، كار دانش آموز 
مورد ارزشــیابي و ســنجش متعادلي قرار 
خواهــد گرفت و با توجه به چهار مقولة باال؛ 
عملكرد وي در رابطه با انتظارات خاص درون 

مقوله هاي متناسب در نظر گرفته مي شود.

اشـــــــاره
تغییر و تحوالت برنامه جدید آموزش مطالعــات اجتماعي در ایالت اُنتاریوي كانادا 
موضوع این مقاله است. در بخش اول مقاله اهمیت درس مطالعات اجتماعي در برنامه 
جدید موضوعات و مفاهیم اساســي كه در این حد ارائه مي شود بررسي شد. در بخش 
پایاني مقالــه انتظارات عملكردي و روش هاي تدریــس درس مطالعات اجتماعي در 

ُاونتاریو بررسي شده است. با هم مي خوانیم.

برنامۀ درسی و آموزشی
علوم اجتماعی
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معیارها: در هر مقولــة جدول عملكرد، 
معیارهایي فراهم شده اند كه زیربناهاي دانش 
و مهارت ها هســتند و هر مقوله را توصیف 
مي كننــد. براي مثــال در دانــش و درك، 
»دانش« یعني امور مسلم، واژه ها و تعریف ها، 
و »درك« یعني مفاهیــم، عقاید، تئوري ها، 

فرایندها، مراحل،  روش شناسي و فناوري.
معیارها جنبه هایي از اجراي دانش آموز را 
نشان مي دهند كه ارزیابي و سنجش مي شوند.

اجراي  ویژگي  توصیف گر  توصیف گرها: 
دانش آمــوز را با توجه به معیــار خاصي كه 
براســاس آن ارزشیابي و ســنجش صورت 
مي گیرد، بیان مي كنــد. در جدول عملكرد، 
اثربخشي توصیف گِر به كار رفته براي هر یك 
از مقوله هاي دانش و درك، تفكر، ارتباطات و 
كاربرد، در سطوح مختلف مشخص شده است. 
در هر یك از این كارهاي اجرایي، اثربخشــي 

با توجه به معیارهاي خاص مد نظر، متفاوت 
خواهد بود. لذا ارزشیابي اثربخشي ممكن است 
براساس كیفیت باشد. كیفیت مطلب یعني 
متناسب بودن، شفافیت داشتن، صحت، دقت و 
منطق داشتن، مرتبط بودن، روان بودن، قابلیت 
انعطاف داشــتن، و داراي عمق و گستردگي 
بودن مطلب. براي مثال در مقولة تفكر، ارزیابي 
اثربخشي ممكن است متوجه میزان ارتباط و 
عمق آشكار در یك تجزیه و تحلیل باشد. در 
مقولة ارتباطات، اثربخشي مي تواند بر شفافیت 
بیان یا سازمان دهي منطقي اطالعات و عقاید 
استوار باشــد. یا در مقولة كاربرد، اثربخشي 
ممكن اســت بر متناسب بودن و گستردگي 

ارتباط مبتني باشد.
همین طور در مقولة دانش و درك، ممكن 
است ارزشیابي از دانش بر صحت، ارزشیابي از 
درك براساس عمق یك توصیف استوار باشد.

بدین ترتیب، توصیف گرها به معلمان در تمركز 

بر ارزشیابي و ســنجش دانش و مهارت هاي 
هر مقوله كمك مي كنند و نیز به دانش آموزان 
در فهم بهتر و دقیق تر آنچه مورد ارزشــیابي و 

سنجش قرار گرفته است، یاري مي رسانند.

تعیین كننده ها: براي توصیف هر یك از 
چهار سطح عملكرد یك »تعیین كننده« 
به كار مــي رود. بدین صــورت كه عملكرد 
سطح 1 محدود، ســطح 2 متوسط، سطح 
3 قابــل مالحظه، ســطح 4 عملكرد باال و 
كامل شناخته مي شوند. براي بیان چگونگي 
اجــراي یك دانش آموز یــك تعیین كننده 
همراه با توصیف گــر باید بیاید. براي مثال، 
بیان اجــراي دانش آموزي در ســطح 3، با 
توجــه به معیارهاي اولیــه در مقولة تفكر، 

چنین خواهد بود:
»دانش آمــوز مهارت هاي برنامه ریزي را با 

اثربخشي قابل مالحظه اي به كار بست«.

  جدول 1. مفاهیم اساسي برنامة درسي مطالعات اجتماعي و مفاهیم مرتبط با آن ها

مفاهیم مرتبطمفاهیم اساسي

سیستم ها و ســاختارها: راه هایي كه انسان ها و طبیعت ســازمان یافته اند. 
انسان ها سیستم ها و ساختارهایي را به وجود آورده اند كه به جوامع اجازة  عمل 
كردن مي دهند. سیســتم هاي طبیعي و ســاختارها در پاسخ به عوامل طبیعي 

متعددي توسعه یافته اند.

 الگوهاي انساني                                جامعه
 همكاري                                        حكومت

 سببیت/ علت و معلول                      الگوهاي طبیعي
 محیط 

اثرات متقابل و وابستگي به یكدیگر: تأثیراتي كه شكل دهندة روابط میان 
انسان ها، ساختارها و سیستم هاي طبیعي هستند. انسان، فرایندهاي طبیعي و 
اجزاي مهم دیگر با هم مرتبط مي شوند، سازش مي یابند و در نهایت بر یكدیگر 

تأثیر مي گذارند.

 سببیت/ علت و معلول                       انسان و الگوهاي طبیعي
 تجارت و بازرگاني با مبادلة كاال           جهاني شدن

 جامعه                                          روابط
 حقوق شهروندي و مسئولیت ها           محیط

 اكولوژي

محیط: عناصر طبیعي و ساخته شده كه زمین در خود دارد و شبكة پیچیده اي 
كه به آن ها شكل داده است.

 سیستم هاي انساني و طبیعي              الگوهاي انساني و طبیعي
 كشف و مصرف منابع                        مناطق

 اكوسیستم ها                                   شهرنشیني 

تغییر و تداوم: معیار اصلي ارزیابي پیشرفت انسان و سیستم ها و ساختارهاي طبیعي. 
»تغییر« به وسیلة مقایسة تفاوت هایي كه در طول زمان رخ مي دهند، نشان داده مي شود. 
»تداوم« نشان دهندة ثبات و ارتباط در طول زمان است كه آن را به وسیلة كشف منابع 
در طبیعت و جوامع انساني مي توان مالحظه كرد. تداوم موجب ثبات و نیز وصل كردن 

گذشته به حال مي شود.

 علت و معلول                                  سیستم هاي انساني و طبیعي
 الگوهاي انساني و طبیعي                   زمان
 قابلیت تحمل                                  سنت

 كشمكش/ تضاد و همكاري

فرهنگ: سیما یا تجلي آموخته هاي بشري در یك جمعیت خاص كه تحت تأثیر 
محیط فیزیكي قرار دارد و در منطقة خاصي به ســر مي برد. فرهنگ چارچوبي 
مفهومي براي درك دنیا فراهم مي سازد و بر درك زمان، مكان، هویت، عظمت 

و تغییر و تحول تأثیر مي گذارد.

 روحیة مذهبي/ دین                          ایدئولوژي
 سیستم هاي اقتصادي، سیاسي و قانوني   ارتباطات و زبان 

 ساختارهاي فامیلي و جامعه اي            تحصیالت 
 مهاجرت                                        تنوع

قدرت و حكومت: ابزارها و ســاختارهاي حمایتي كه به وسیلة آن ها قوانین و 
مقررات در یك جامعة كوچك یا در كل جهان به اجرا در مي آیند.

 دموكراسي                                     عدالت
 امنیت                                          حقوق و مسئولیت ها

 كشمكش/ تضاد و همكاري                روابط قدرتي
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  جدول 2. عملكرد دانش آموز در درس مطالعات اجتماعي

سطح 4سطح 3سطح 2سطح 1مقوله

دانش محتواي مطالب درسي هر پایه است و درك یعني فهم معني و اهمیت موضوعدانش و درك

دانش محدود دانش محتوا: مثل امور مسلم، واژه ها، تعریف ها
)از محتوا(

دانش باالدانش قابل مالحظهدانش متوسط

درك محتــوا: مثل مفاهیم، عقاید، تئوري ها، فرایندها، 
مراحل روش شناسي ها، فناوري ها

فهم بالفهم قابل مالحظهفهم متوسطفهم محدود )محتوا(

استفاده از مهارت هاي فكري خالقانه، نقادانه و پردازشتفكر

به كار بــردن مهارت هاي برنامه ریــزي یا طراحي مثل 
تمركز بر تحقیق، جمع آوري اطالعات، ســازمان دهي 

یك تحقیق، پرسیدن، و تنظیم هدف ها

اثربخشي محدود )در 
كاربرد مهارت هاي 

پردازشي(
اثربخشي متوسط

اثربخشي قابل 
مالحظه

اثربخشي باال

اســتفاده از مهارت هاي پردازش، مثل تجزیه و تحلیل،  
تكثیر، تركیب، سنتز، بررسي و تشخیص نقطه نظرات

اثربخشي محدود )در 
كاربرد مهارت هاي 

پردازشي(
اثربخشي متوسط

اثربخشي قابل 
مالحظه

اثربخشي باال

اســتفاده از تفكر خالق و نقادانه، مثل مراحل بررسي 
و تحقیق، حل مسئلة تصمیم گیري و جست وجوگري

اثربخشي محدود )در 
كاربرد مهارت هاي تفكر 

خالقانه و نقادانه(
اثربخشي متوسط

اثربخشي قابل 
مالحظه

اثربخشي باال

برداشت معني از راه هاي متفاوتارتباطات

بیان و سازمان دهي اطالعات و عقاید )مثل بیان واضح، 
ســازمان دهي منطقي( در گفتار شــفاهي، به صورت 

بصري و كتبي

اثربخشي محدود )در 
بیان و سازمان دهي 
عقاید و اطالعات(

اثربخشي متوسط
اثربخشي قابل 

مالحظه
اثربخشي باال

برقراري ارتباط با شــنوندگان مختلف )مثل دوستان و 
بزرگ ساالن( و با هدف هاي متفاوت )مثل آگاهي دادن 

و ترغیب كردن( در گفتار شفاهي، كتبي و دیداري

اثربخشي محدود  )در 
برقراري ارتباط با شنوندگان 

و با هدف هاي متفاوت(
اثربخشي متوسط

اثربخشي قابل 
مالحظه

اثربخشي باال

استفاده از قراردادهاي مرســوم )مثل قراردادهایي كه 
براي فرم و نقشــه به كار مي بریم(، واژه نویسي و كاربرد 
اصطالحات علمي یا فني انضباطي در گفتار شــفاهي،  

كتبي و دیداري

اثربخشي محدود )در 
استفاده از قراردادهاي 

مرسوم، و لغت ها و 
واژه هاي انضباطي(

اثربخشي متوسط
اثربخشي قابل 

مالحظه
اثربخشي باال

كاربرد دانش و مهارت ها براي برقراري ارتباطات در درون و بین مفاهیم مختلفكاربرد

كاربــرد دانــش و مهارت ها )مثل مفاهیــم، فرایندها، 
مراحل و/ یا فناوري ها( در زمینه هاي آشنا

اثربخشي محدود )در 
كاربرد دانش و مهارت ها 

در زمینه هاي آشنا(
اثربخشي متوسط

اثربخشي قابل 
مالحظه

اثربخشي باال

انتقال دانــش و مهارت ها )یعني مفاهیــم، فرایندها، 
روش شناسي ها، و فناوري ها( به زمینه هاي جدید

اثربخشي محدود )در 
انتقال دانش و مهارت ها(

اثربخشي متوسط
اثربخشي قابل 

مالحظه
اثربخشي باال

برقراري ارتباطات میان دو زمینة كاري متفاوت )مثل 
گذشــته، حال، آینده، محیطــي، اجتماعي، فرهنگي، 

فضایي، شخصي، و چندرشته اي(

اثربخشي محدود )در 
برقراري ارتباطات میان 

زمینه هاي متفاوت(
اثربخشي متوسط

اثربخشي قابل 
مالحظه

اثربخشي باال
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برخــی مالحظــات در طــرح برنامۀ 
مطالعات اجتماعی

در طرح ریزي مطالعات اجتماعي، معلمان 
مي باید مطمئن شوند كه دانش آموزان توانایي 
انجام تحقیقات پیچیده را به دست مي آورند.

روش های تدريس
معلمان باید فعالیت هایي متناسب با سن و 
پایة درسي، و تكلیف هایي كه مشوق تسلط 
بر مفاهیم و پیشــرفت مهارت هاي تحقیقي 
و جست وجوگري باشــند فراهم آورند براي 
جاذبة بیشتر، بهتر است مطالب را به گونه اي 
به دانش آموزان ارائه دهند كه آن ها احساس 
نكننــد، این موضوع ها فقــط مربوط به كار 
مدرسة آن ها اســت، بلكه مطالب را مرتبط 
با زندگي، جامعه و دنیاي اطرافشان بدهند.

در تمام پایه هاي درسي، هم گام با بازدید از 
موزه هاي محلي، حفاري هاي باستان شناسي، 
اوضاع جغرافیایي )رودخانه یا ناهمواري هاي 
زمیــن(، گالري هــاي هنري و شــركت در 
جشن هاي سنتي، سخن گویان محلي را نیز 
باید مد نظر داشت. دانش آموزان وقتي بتوانند 
نقشه هاي واقعي، مصنوعات تاریخي حقیقي 
و نمونه هایي از موقعیت هاي جغرافیایي مورد 
مطالعه شــان را از نزدیــك ببینند و تجربه 
كنند. درس هاي مطالعات اجتماعي، تاریخ و 
جغرافي را بهتر درك مي كنند. عالوه بر آن، 
تجربیاتي از این دســت موجب مي شوند كه 
آن ها قدردان تصویرهاي منحصربه فرد مردم 

اجتماع خود باشند.

يادگيری متقاطع و تركيبی
در یادگیري متقاطع، فرصت هاي یادگیري 
و كاربرد مفاهیــم مربوطه و یا مهارت ها در 
دو موضوع درسي یا بیشتر فراهم مي شود؛ 
مثاًل استفاده از واژه هاي مطالعات اجتماعي 
در درس خواندن هــاي بچه ها و یا آموزش 
چگونه خوانــدن مطالب غیرداســتاني در 
درس مطالعات اجتماعي. در ضمِن مطالعة 
هنر، دانش آمــوزان مي توانند شــعري در 
مــورد درس مطالعات اجتماعي تهیه كنند 
و یا دانش آمــوزان مي توانند، آنچه را كه در 
مدیریت اطالعات فرا گرفته اند، در ریاضیات 

به كار گیرند و از اطالعات جمع آوري شــده 
در فعالیت مطالعــات اجتماعي یك نمودار 

هندسي بكشند.
در یادگیــري تركیبــي، فرصت هایي در 
اختیــار دانش آموزان قرار داده مي شــود تا 
براي بــرآورده كردن انتظــارات دو یا چند 
موضوع درســي، روي یك واحد فعالیت یا 
درس كار كنند. مثــاًل در مطالعة الگوهاي 
فیزیك در پایة هفتم، دانش آموزان فرصت 
مي یابند مطالعة پیشرفت اكوسیستم )علوم( 
را به مطالعة آب وهــوا و گیاهان )جغرافیا( 
مرتبط ســازند. همچنین، هنــگام تجزیه 
و تحلیــل اطالعــات مربوط بــه جمعیت 
)جغرافي(، مي تواننــد پیش بیني هایي ارائه 
دهند )ریاضیات( یا مي توان از دانش آموزان 
خواست، یافته هاي خود را به صورت شفاهي 

یا گزارش كتبي ارائه دهند )زبان(.

مطالعۀ حوادث جاری
مطالعة حوادث اخیر، جزء ضروري برنامة 
درســي مطالعات اجتماعي اســت. چرا كه 
موجب عالقه مند شــدن و برانگیختن حس 
كنجــكاوي بچه هــا مي شــود. همچنین، 
دانش آموزان مي توانند میان آنچه در كالس 
یــاد گرفته اند با حــوادث روز دنیا یا حتي 
حوادث گذشــته ارتباط برقــرار كنند. لذا، 
برنامة  ارتباطی جــزء الینفك  مهارت های 

درسي است.

برنامه ريزی درس مطالعات 
اجتماعی متناسب برای 

دانش آموزان استثنايی
در برنامه ریــزي درس مطالعات اجتماعي 
براي دانش آموزان استثنایي، معلمان باید هم 
انتظارات برنامة درسي را مورد بررسي قرار 
دهند و هم ســطح نمره و نیازهاي شخص 
دانش آموز را، و تعیین كنند كدا م یك از این 

گزینه ها متناسب با اوست:
 نیــازي به هیچ گونه تطابق )ســازش( یا 

اصالحي نیست.
 فقط تطابق الزم است.

 انتظارات باید اصالح شوند )تغییر كنند( 
و احتمااًل تطابقاتي هم باید صورت گیرد.

و چنانچــه دانش آمــوز به تطابــق و یا 
اصالحاتــي نیاز داشــت، بایــد در >طرح 

آموزش وپرورش شخصي« او ثبت شود.

انگليســی به عنــوان زبــان دوم و 
پيشرفت سواد انگليسی

مســئولیت پیشــرفت زبان دانش آموزان 
بر عهدة معلم كالس و مســئوالن مدرسه 
است. داوطلبان و دوستان نیز مي توانند در 
این زمینه مفید باشــند. همة معلمان باید 
دیدگاه ها و روش هاي مناسب و راهبردهاي 
آموزش را با هــم تركیب كنند تا مطالب و 
منابع درسي مطالعات اجتماعي با وضعیت 
دانش آمــوزان تطبیق كند. بــه این منظور 

معلم مي تواند از روش هاي زیر سود جوید:

 تطبیق برنامه ها:
ـ اســتفاده از معلم اضافــه و راهبردهاي 
یادگیــري در همــان ابتــداي یادگیــري 

دانش آموزان؛
ـ اصالح )تعدیل( انتظارات برنامة درسي 
اگــر دانش آمــوزان قادر به پاســخ گویي با 
برآورده كردن آن انتظارات نیستند، به دلیل 

مشكل در فهم زبان انگلیسي؛
 بزرگ نمایي مفاهیم كلیدي و آموزش هاي 

واضح تر به دانش آموزان؛
 استفاده از كمك درســي هاي دیداري و 

متنوع، به طور متناوب.

مطالعــات اجتمــــاعی و آمـــــوزش 
علـــيه تبعيـض

مطالعات اجتماعي به دانش آموزان كمك 
مي كنــد، عادت هاي ذهني ضــروري براي 
جامعــة پیچیدة دموكراتیــك را كه در آن 
فناوري، اقتصاد و سیاست به سرعت در حال 
تغییرند، كسب كنند. از دانش آموزان انتظار 
مي رود كه حقوق و مسئولیت هاي شهروندي 
را درك كننــد و با احترام و صبر بپذیرند و 

نسبت به محیط اطراف نیز مسئول باشند.
دانش آموزان  اجتماعــي،  مطالعــات  در 
مشــاركت ملت هاي مختلف در گذشته و 
حال براي پیشــرفت كانادا و جهان را یاد 
مي گیرنــد. مهارت هاي نقــد و تحقیق كه 
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در مطالعــات به آن ها یاد داده مي شــوند، 
و توانایي دانش آموزان را براي تشــخیص 
تعصب هــا در عصر حاضــر و نیز تصویرها، 
تعریف هــا و نقطه نظــرات تاریخي قوت 
در  یادگیــري  فعالیت هــاي  مي بخشــد. 
برنامة درسي باید مشــمول طبیعت باشد 
و نقطه نظرات متفاوت را منعكس ســازد 
تــا دانش آموزان نســبت بــه تجربیات و 
دانش آموزان  شوند.  دیگران حساس  درك 
همچنیــن یاد مي گیرند از حقوق انســان 
دفاع كنند و در مقابل نژادپرستي بایستند.

 مهارت های تحقيق و پرسشگری،
ســـــــــواد خـــــوانــدن و نــوشــــــتن و 

حساب كردن
درس مطالعات اجتماعي واژه هاي فراواني 
را به صورت شفاهي و كتبي در خود دارد كه 
كمك شایاني به پیشرفت زبان دانش آموزان 
مي كنــد. همچنین اســتفاده از دیاگرام ها، 
نمودارها، نقشــه ها، جدول هــا و تصاویر به 

درك ریاضي آن ها كمك مي كند.

نقــــش فـنــــــاوری در مطالعــــات 
اجتماعی

ابزارهاي  ارتباطــات  و  اطالعات  فناوري 
گسترده و ظرفیت بي نظیري براي یادگیري 
دانش آموزان و غني ســاختن راهبردهاي 
آموزشــي معلمان فراهم مــي آورد. بدین 
وســیله دانش آموزان با سایر مدرسه ها در 
هــر جاي دنیا، حتي در منزل یا در ســفر 
خارج ارتبــاط مي گیرنــد و بدین ترتیب، 
جامعة جهاني را به كالس درس مي آورند. 
دانش آموزان كمك  به  رایانه اي  برنامه هاي 
پردازش  را جمع آوري،  اطالعات  مي كنند، 
و طبقه بنــدي كنند، آن ها را بنویســند و 
ویرایش كنند، و گزارش یافته هاي خود را 
ارائه دهند. آن ها به كمك »سي دي رام« و 
سایت هاي اینترنتي مي توانند به موزه ها و 
آرشیوها در كانادا یا سراسر دنیا دسترسي 
داشــته باشــند و از دوربیــن دیجیتال یا 
پروژكتور بــراي طراحي، نوشــتن و ارائة 
 نتایج تحقیقاتشان در كالس درس استفاده

 كنند.

معلمان هم با فناوري اطالعات و ارتباطات 
را  متنوع تري  آموزشي  مي توانند روش هاي 

ابداع كنند.

درس مطالـعـــــــــات اجتــماعـــــــی 
به عنوان راهنما

درس مطالعات اجتماعي مي تواند راهنماي 
حرفــه اي خوبي براي دانش آموزان باشــد. 
این كار به وســیله برگزاري كنفرانس هاي 
حرفه اي و دعوت از مهمان هایي كه بتوانند 
در این زمینه صحبت كنند، انجام مي شود. 
درس مطالعــات اجتماعــي از ابتــدا باید 
استقالل در انجام تكالیف را به دانش آموزان 
یاد بدهد. تأكید بر مشــاركت حل مسائل، 
همكاري با دیگران، حل اختالفات، شركت 
در كالس، و ... همــه جزو هدف هاي درس 

مطالعات اجتماعي هستند.

درس مطالـعـــــات اجتــماعــــــی و 
مقولۀ سالمت و ايمنی

اگرچه مقولة ســالمت و ایمني مستقیمًا 
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ربطي بــه این درس ندارد، امــا این مقوله 
مي توانــد اهمیت پیدا كنــد؛ به ویژه زماني 
كه یادگیري به صورت پژوهش هاي میداني 
باشد. پژوهش هاي میداني مي توانند ُبعدي 
هیجان انگیز و معتبر در تجربیات یادگیري 

دانش آموزان باشند.

ميراث و تابعيت
در ایــن ســطح، مطالبي بــا عنوان هاي 
متفاوت به دانش آموزان ارائه مي شوند كه به 
فهم بیشتر آن ها از ارتباطات میان گذشته 
و حــال، و نیــز روابط میــان فرهنگ هاي 
مختلف در كانادا، و حقوق و مسئولیت هاي 
یك شهروند نائل مي آیند. آن ها از قوانین و 
مســئولیت هاي خانه و مدرسه، و سنت ها و 
جشن ها در جامعة خودشان شروع مي كنند. 
سپس با استقرار ســاكنان اولیه در شمال 
كانادا، جنبه هایي از جامعة قرون وســطا و 

كاشفان اروپایي كانادا آشنا مي شوند.
در ضمــن مطالعة این مطالــب، آن ها به 
پیشــرفت هاي قابل مالحظه اي كه در طول 

این عصرهــا رخ داده اند، پي مي برند؛ به ویژه 
در فناوري، اكتشافات و روش هاي حكومت. 
آن ها به نقــش خود در پیشــرفت كاناداي 
امروزي نیز فكر مي كننــد. در همة پایه ها، 
دانش آموزان كار تحقیقاتي انجام خواهند داد.

عنوان هاي درســي پایه هاي اول تا ششم 
كــه دانش آموزان را آمــادة یادگیري تاریخ 

مي كنند، از این قرارند:
پایة اول: روابط، قوانین و مسئولیت ها

پایة دوم: سنت ها و جشن ها
پایة سوم: استقرار اولیه یا ساكنان اولیة 

شمال كانادا
پایة چهارم: قرون وسطا

پایة پنجم: شهروندان اولیه
پایة ششم: مردمان بومي و كاشفان اروپایي

كانادا و ارتباطاتش با جهان
در این بخش مطالب درســي روي كانادا 
و ارتباطاتش با ســایر جهان متمركز است. 
دانش آموزان از مطالب آشــنا )مثل جامعة 
محلي خودشان( شــروع مي كنند و كم كم 

به مطالعة جوامع دیگــر، ایالت ها، قلمروها 
و ســایر مناطق كانادا و ارتباطاتش با سایر 
كشــورهاي جهان مي پردازنــد. همچنین، 
دانش آموزان به مطالعة حكومت مي پردازند.

این عنوان ها دانش آموزان را براي مطالعة 
جغرافیــا در پایه هاي اول تا ششــم آماده 

مي سازند:
پایة  اول: جامعه محلي

پایة  دوم: َاشكال مختلف جامعه در جهان
پایة سوم: جوامع شهري و روستایي

پایة چهارم: ایاالت، قلمروها و مناطق كانادا
پایة پنجم: تابعیت و حكومت در كانادا

پایة  ششم: ارتباطات كانادا با جهان
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