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 نکاتی برای معلمان  –کالس اکتشاف 
 

 
 مراحل پیشبرد کالس اکتشاف

 است و به طور کلی چهار مرحله دارد:گری طراحی شدهکالس اکتشاف، بر اساس روش تدریس کاوش

 آموزانایجاد سؤال در ذهن دانش -1

 وجوی پاسخجست -2

 ثبت نتایح -3

 تحلیل نتایح -4

 گشا باشد:تواند در پیشبرد این مراحل راهپردازیم که میمیجا به نکاتی ما در این

 انتخاب موضوع

ی زیادی برای پرسش ندارند آموزان انگیزهبسیاری از معلمان گالیه دارند که دانش، گام اول در پیشبرد کالس اکتشاف است.  ایجاد سؤال 

آیند؛ آموزان بیرون میهای واقعی دانشعالئق، نیازها و پرسشپرسند. در کالس اکتشاف، بسیاری از موضوعات از دل  و زیاد سؤال نمی

آموزان ، معلم دانشاین کالسپرسند. در دهند و سؤاالت زیادی میها به موضوعات عالقه نشان میبه همین دلیل در بیشتر مواقع، بچه

 هایی بیشتر بیاموزند:زمینه کند که سؤاالت ذهنی خود را بیان کنند و بگویند که دوست دارند در چهتشویق می را 
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 ی بیشتر بدانی؟هادوست داری درمورد چه چیز •

 دانی؟ها را نمیهایی داری که هنوز جواب آنسؤال چه  •

 را پیدا کنی؟ هایتسؤال خواهد جواب آیا دلت می •

برای مدتی عالیق ها قاصر هستند. به همین دلیل خوب است که  های خود را پیدا کنند و یا از بیان آن پرسشتوانند  کودکان نمی  یاما گاه

کودکان را بررسی   عالئق و سؤاالتروزانه ثبت کنید تا بتوانید  به صورت  هایتان را  را زیر نظر بگیرید و یافتهها  آنهای  کودکان و پرسش

 کالس اکتشاف قرار دهید.بهترین سؤاالت را موضوع  سپس .کنید

 پرسند؟در مورد چه موضوعاتی سؤال میشما  آموزاندانشمعموال  •

 ؟کنندصحبت میمورد چه موضوعاتی زیاد  در آموزان شمادانش •

 ؟کندمیبه خود مشغول بیشتر را آموزان شما دانشذهن  موضوعاتیچه کنید که فکر می •

باشید که انتخاب موضوع برای کالس اکتشاف، نیاز به در نظر داشته .باشند افکالس اکتشموضوع  دنتوانمی موضوعاتی این همه

  صرف زمان و بررسی دارد.

 پرسش گری

ها آموزان را قادر به پرسیدن کنیم و همچنین به آن خواهیم که دانشی کالس اکتشاف است. ما در کالس اکتشاف میمایهگری بنپرسش

 شود. برای این منظور:ها از پرسش آغاز میها و دریافتسؤاالت بهتر و بیشتری بپرسند. تمام پاسخرفته کمک کنیم که رفته

 های کودکان را جدی بگیرید.پرسش •

 سؤال پرسیدن و سؤاالت خوب را تشویق کنید. •

 .تان را به زبان بیاوریدبرخی از سؤاالتخودتان  •

ایم، معلم دانش را انتقال های سنتی که اغلب ما به آن ها عادت کردهدر روشآموزان سؤال ایجاد کنید.  سعی کنید که در ذهن دانش •

 ی معلم ایجاد سؤال است.دهد. اما در کالس اکتشاف، وظیفهمی

 که سؤالی مطرح شد، سعی کنید که برای رسیدن به جواب وقت بگذارید.پس از این •

 وجوی پاسخجست

آوری اطالعات، انجام آزمایش و های مختلفی مثل جمعراهاست.   پژوهش و کاوش  روشی بسیار مهمی در  مرحله وجوی پاسخ،جست

 کنیم:ها اشاره میجا به برخی از این روشدر این مشاهده برای پیدا کردن پاسخ سؤاالت وجود دارد.

 مشاهده ✓

ها. دیدن، گانه برای یافتن پاسخ پرسشآوری اطالعات، مشاهده است. مشاهده یعنی استفاده از حواس پنجگاهی اوقات بهترین راه جمع

 آموزان را به حیاط مدرسه،توانید دانششنیدن، بوییدن، لمس کردن و چشیدن همگی از اجزاء مشاهده هستند. برای انجام مشاهده می

عی یا علوم انسانی توانددر پاسخگویی به سؤاالت علوم طبیگری میها ببرید. مشاهدهها، محیط محله و سایر مکانها، موزهپارک

 آموزان مؤثر باشد. دانش
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 هاکتاب ✓

آموزان ها هستند. اگر یک معلم در طول سال تحصیلی فقط و تنها فقط به دانشگویی به سؤاالت بچهها بهترین منابع برای پاسخکتاب

ها را به آن ها یاد بدهد، اطالعات در کتابوجوی ی جستها مراجعه کنند و شیوهشان به کتاببیاموزد که برای یافتن پاسخ سؤاالت

 شان خواهند یافت.آموزان تا آخر عمر راهی برای حل مشکالتاست؛ چرا که در این صورت دانشخدمت بزرگی به آن ها کرده

 . کنند پیدا را موضوع به مربوط هایکتاب ،دارکتاب کمک با ها بخواهید کهخانه مدرسه ببرید و از آنآموزان را به کتابدانش •

گیرند ها را امانت میتر، کتابآموزان کوچکتوانند مطالب مورد نظر خود را بخوانند و یادداشت کنند. دانشتر میآموزان بزرگدانش

 د.کننشان نقاشی میاند، در دفتر تحقیقها بخوانند. سپس چیزهایی را که یادگرفتهخواهند که مطالب را برای آنشان میو از والدین

 شان یادداشت کنند.خواهند که برایشان مییا از والدین

آموزان بار در سال، از دانش. در صورت امکان، حداقل یکهای مختلف را در محله شناسایی کنید و به کودکان معرفی کنیدخانهکتاب •

 ی محله مراجعه کنند.خانهبخواهید که برای یافتن پاسخ به کتاب

 اینترنت ✓

وجو های جستآموزان شیوهخوب است که دانش ، حجم زیادی از اطالعات در فضاهای مجازی در دسترس همه هستند.ی مادر زمانه

 و انتخاب مطالب از اینترنت را بیاموزند. 

  کنید.ها را به آن ها معرفی اند. این سایتطراحی شدهو نوجوانان ای کودکان هگویی به پرسشهایی هستند که برای پاسخسایت •

 جوی تصویری استفاده کنید.برای کودکانی که سواد خواندن و نوشتن ندارند، از جست •

 هاعکس ✓

 آوریجمع را هاعکس از ایمجموعه سؤالی که در کالس مطرح شده است، در طی روزهای بعد، به توجه با بخواهید ازکودکان •

ریزی کنید. مثال یک ی زمانی برنامهتوانید برای این بازهنظر بگیرید. میی زمانی مناسب در  ها یک بازهوری عکسآبرای جمع  .کنند

عکس  5ای ها بخواهید که روزی یک عکس پیدا کنند. یا یک ماه فرصت بدهید و بخواهید که هفتههفته فرصت بدهید و از بچه

 آوری کنند.جمع

 . کنید آوریجمع جداگانه ایشهپوآوری شده توسط هر کودک یا هر گروه را در جمع تصاویر و هاعکس •

ها بخواهید که در کنار هر عکس، نکات مربوط همچنین از آن ها را در یک دفتر بچسبانند.ها بخواهید همه عکساز بچهدر پایان،  •

کتتد کنار هر عکس یادداشت میهایی را که کودکان بیان نکته موزان شما قادر به نوشتن نیستند، خودتانآبه آن را بنویسیند. اگر دانش

 یا از والدین بخواهید که این کار را انجام دهند. کنید

 مصاحبه ✓

شان را ترغیب کنیم که برخی از سؤاالت  کودکانخوب است که  است.    سایر افرادآوری ازاطالعات کمک گرفتن از  های جمعیکی از راه

برای یافتن پاسخ  توانندمیاه عالوه بر این، بچه بخشد.ندان را نیز بهبود میرا از والدین خود بپرسند. این کار، روابط والدین و فرز

 سراغ افرادی بروند که اطالعات بیشتری درمورد آن موضوع دارند.شان به تسؤاال 
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 مصاحبه  کسی  با  که  انددیده  حال   به  تا  چه؟ آیا  یعنی  کردن  مصاحبه  دانندمی  هاآن  آیا  .کنید  صحبت  مصاحبه  درمورد  تانآموزاندانش  با •

  شود؟می مصاحبه کسانی چه با معموال  شود؟

 بیشتری اطالعات ما توجه مورد موضوع درباره که است افراد از گروهی یا فرد یک با وگوگفت مصاحبه، که بیاموزید هابچه به •

 یک  با  گیاهان  و  هاگل  درباره  ما  مثال  .کنیم  سؤال او  از  خواهیممی ما و  داندمی موضوع  یدرباره  بیشتری  چیزهای  فرد  آن  یعنی.  دارد

 .پزشک یا خیاط یک با نه کنیممی مصاحبه فروش گل یک یا و باغبان

 و کنید بازیمصاحبه کالس در مصاحبه، اجرای از پیش یا و کنید پخش را مصاحبه یک از اینمونه موزانآشدان برای توانیدمی •

 .کنید اجرا وانمودی هایمصاحبه

تواند به آموزان به این فکر کنید که چه فردی با چه شغلی و یا با چه تخصصی میبه همراه دانش .کنید شناسایی را مختلف افراد •

تحقیق کنید. احتماال باید  هادرباره خرگوش خواهیدفکر کنید می دهید.با هم یک تمرین انجام توانید می ها کمک کند.پژوهش آن

 که کودکان  شخصی را  بکشید. سپس هر  تخته کالسیک خرگوش وسط    و از چه کسانی کمک بخواهید.  به سراغ چه کسانی بروید

جایی که  ،یک دامپزشک، و یا دارد هکسی که خرگوش داشت: یادداشت کنید و یا نقاشی آن را بکشید ،کنندمطرح می برای مصاحبه

و ... . سپس بررسی کنید  ها نقاشی کشیدهنقاشی که از خرگوش ،یک متخصص جانورشناسی ،مزرعه دارها، شندفروخرگوش می

 تر است.یک از این افراد برای شما آسانو ببینید که دسترسی به کدام

خواهد مصاحبه کند، از قبل میهرکس که ها توضیح بدهید که »آنی  براهایشان را معلوم کنند.  از قبل به کودکان کمک کنید پرسش •

 های کودکان را بررسی کنید.پرسش «. سپسرودکند و با آگاهی سراغ افراد میهای خود را مشخص میپرسش

هایی کنیم. به همین خاطر باید راه  ایم فراموش میهایی را که شنیدهها ما پس از مصاحبه حرفبط کنید. خیلی وقتمصاحبه ها را ض •

درصورتی که خواستید برخی از این راه ها هستند.  برداری و یا ضبط صدافیلم نوشتن،ها پیدا کنیم؛ پردن مصاحبهی به خاطر سبرا

 از ضبط صدا استفاده کنید کار با دستگاه ضبط صوت را آموزش دهید.

 انجام آزمایش ✓

ها را توانند این آزمایشآموزان بسته به گروه سنی میدانشهای مختلف است. انجام آزمایش های یافتن پاسخ،یکی دیگر از روش

ها باید به دسترسی وسایل الزم برای ها طراحی کند. در اجرای آزمایشهایی را برای آنخودشان ترتیب دهند و یا معلم از پیش آزمایش

ها را در خانه تکرار آموزان بتوانند آنلزوم دانش  ای باشند که در صورتها آزمایشات سادهانجام آزمایش فکر کنیم. بهتر است که آزمایش

 باشیم.کنند. مگر این که دلیل موجهی برای انجام یک آزمایش پیچیده داشته

 وگو و بازاندیشی، گفتجمع بندی اطالعاتثبت و 

هاست. ما در این مرحله کودکان را یافتهگری و نیز در کالس اکتشاف، تحلیل و بررسی یکی از مراحل مهم در روش تدریس کاوش

توانند اطالعات قبلی ها میشان مقایسه کنند. این یافتههای جدیدشان را بررسی کنند و با اطالعات قبلیکنیم که یافتههدایت می

 سخ دهند:ت زیر پاآموزان به سؤاال آموزان را کامل کنند و یا زیر سؤال ببرند. در این مرحله خوب است که دانشدانش

 اند؟است و از این اطالعات چه چیزهایی یاد گرفتهها دادهها چه اطالعات جدیدی به آنهای آنیافته •
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 ها جواب داده است؟های آنبه بخشی از پرسش ها حداقلاین یافته آیا •

 ی موضوع پرسش کالس صحبت کنند؟بر اساس این اطالعات دربارهتوانند آیا می •

 ه است؟ها رسیدجدیدی به ذهن آنهای پرسشاکنون آیا  •

باشید که مراحل روش تواند در این مرحله به پایان برسد و یا وارد دور جدیدی از پژوهش شود. به خاطر داشتهکالس اکتشاف می

 تواند بارها و بارها بچرخد.است و میگری به صورت یک دایرهتدریس کاوش

 یابینویسی و ارزشطرح درس

خواهید های باالتری هستید و میجه به گروه سنی مخاطبین، کالس نسبتا آزادی است. اما در صورتی که معلم پایهکالس اکتشاف با تو

یابی خود فکر کنید. باید مطمئن شوید که های ارزشکه از این روش استفاده کنید، بهتر است که از قبل به اهداف تدریس و شیوه

های یافته  یابیهای مناسب برای ارزد به اهداف درسی شما برسند و از شیوهنتوانجو میوآموزان به کمک کاوش، پژوهش و جستدانش

  استفاده کنید. آموزاندانش

 

 

 نوشت:یپ

. این مجموعه توسط  استفاده شده  «سالم به آذر»و  «سالم به آبان»، «سالم به مهر»دهای جل«، ی »ماه به ماه با کودکان خردسال از مجموعه  ،نکاتاین  در تهیه 

 گردیده است. منتشر ی پژوهشی کودکان دنیا مؤسسه 


