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رﯾﺎﺿﯿﺎت و آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻠﻨﺪ ،ﻧﺮوژ و ﮐﺎﻧﺎدا
ﻋﻠﯽ ﻣﻠﺨﺎﺻﯽ

1

ﭼﮑﯿﺪه
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﯾﺎﺿﯽ و آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻠﻨﺪ ،ﻧﺮوژ و ﮐﺎﻧﺎدا اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان در رﯾﺎﺿﯽ
ﺣﺪاﻗﻞ از ﻃﺮﯾﻖ دو ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﺗﯿﻤﺰ و ﭘﯿﺴﺎ (ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان) ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در آزﻣﻮن ﻫﺎ در ﺣﯿﻄﻪ رﯾﺎﺿﯽ و آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎ را در رﯾﺎﺿﯽ و آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻠﻨﺪ ،ﻧﺮوژ و ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
واژه ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻌﻠﻤﺎن رﯾﺎﺿﯽ.

 .3اﺳﺘﺎدﯾﺎر گﺮوه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن اﯾﺮان ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴئﻮلmolkhasi@gmail.com ،
درﯾﺎﻓﺖ 79/11/11 :ﭘذﯾﺮش79/11/19 :

13

پویش در آموزش علوم پایه /دوره چهارم ،شماره دوم /تابستان 7931

1

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕذاری ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ” ﻗﺮن ﯾﺎدگﯿﺮی “ از ﻃﺮف ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ،اﺻﻮل ﯾﺎدگﯿﺮی در آﯾﻨﺪه و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪگﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺻﻠﯽ زﻧﺪگﯽ در آﯾﻨﺪه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮار گﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از
ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن و ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪن و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ و ﺳﻨﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺷﺎره
ﺷﺪه اﺳﺖ ( .)11ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد رﺷﺪ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻌﻠﻤﺎن رﯾﺎﺿﯽ و ﺑﻬﺒﻮد روش ﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ رﯾﺎﺿﯽ
در ﻫﻨﺮ ﺗﺪرﯾﺲ ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎ درس ﭘﮋوﻫﯽ (ﻣﻌﺎدل ﮐﻠﻤﻪ ژاﭘﻨﯽ ﺟﻮگﯿﻮ ﮐﻦ ﮐﯿﻮ) و اﻗﺪام ﭘﮋوﻫﯽ رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻼس درس
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺳﻨﺪ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺑﻪ آن ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮی درس ﭘﮋوﻫﯽ در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار گﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
(ﺑﺨﺼﻮص در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺳﺮﮐﺎرآراﻧﯽ و در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﻟﻮﺋﯿﺲ) .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﻫﻢ در ﺑﯿﺮون از ﮐﻼس درس ﺑﺨﺼﻮص
در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ روﯾﮑﺮدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ رﯾﺎﺿﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻌﻠﻤﺎن رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ دﻧﯿﺎ راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ
روﯾﮑﺮد را ﻫﻤﻮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻫﺮدوی اﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد .
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪگﯽ روزاﻧﻪ ،در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪگﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ دارای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی وﺳﯿﻊ در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ( .)1اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ،ﮐﺎرﺑﺮد رﯾﺎﺿﯿﺎت را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﺑﺴﯿﺎری
از آن ﻫﺎ در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدی از اﯾﻦ اﺑﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه ،اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺘﻨﺪ ،دوﺳﺘﯽ و ﻫﻤﮑﺎری آن ﻫﺎ ﺑﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت
گﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﮐﺎرﺑﺮد اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ،ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آن ،ﮐﺎرﺑﺮد در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ.
اﺑﻌﺎدی از رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ا رﻓﺎﻫﯽ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺳﺮ و ﮐﺎر زﯾﺎدی دارﻧﺪ .اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ در وادی اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮد
رﯾﺎﺿﯿﺎت را در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ( . )9ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت و آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ از ﻫﻠﻨﺪ ،ﻧﺮوژ و ﮐﺎﻧﺎدا
را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از روش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﯾﺎدگﯿﺮی ﻓﻌﺎل داﻧﺶ آﻣﻮز و ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎرﺑﺮد آن در زﻧﺪگﯽ
روزﻣﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
 ٢رﯾﺎﺿﯿﺎت و آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای در ﻫﻠﻨﺪ
آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ  1ﺳﺎل اﺳﺖ و ﻣﺪارس آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻓﺮدی آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .دو ﻧﻮع ﻣﺪرﺳﻪ در ﻫﻠﻨﺪ وﺟﻮد دارد:
- 1ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
- ٢ﻣﺪارس ﻣﺨﺼﻮص ﻣذﻫﺒﯽ (ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ،ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن  ،ﯾﻬﻮدی و اﺳﻼﻣﯽ.

رﯾﺎﺿﯿﺎت و آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻠﻨﺪ ...
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ
اﻧتﯿگﺮال بﺮ
رﯾﺎﺿﯿﺎتی ﺣﺮﻓﻪ ای
آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای در ﻫﻠﻨﺪ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .زﯾﺮا اﮐﺜﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان در دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ وارد رﺷﺘﻪ ﻫﺎ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪ ای و ﮐﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد و رﻋﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ
آزﻣﻮن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ورود داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﻠﻨﺪی ﺑﻪ دوره ی ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺮگﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻫﻠﻨﺪ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺎ ﺳﻦ  11ﺳﺎﻟﮕﯽ
اﺟﺒﺎری اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺪرک اوﻟﯿﻪ در ﺳﻄﺢ  ٢از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ .داﻧﺶ آﻣﻮزان اﮐﺜﺮا رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد
را از ﺳﻦ ﮐﻮدﮐﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ،دوره ﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای را ﻣﯽ گذراﻧﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از
ﺗﺮک دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮاگﯿﺮی آﻣﻮزش ﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
•

آﻣﻮزش ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ)(HAVO

•

آﻣﻮزش ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ)(VWO

•

آﻣﻮزش ﭘﯿﺶﺣﺮﻓﻪ ای).(MBO

در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ) (MBOداﻧﺶ آﻣﻮزان ﺣﺪاﻗﻞ  ٢1٪و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  1۶٪از دوره را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ آﻣﻮزش
ﺣﺮﻓﻪ ای روی ﻣﯽ آورﻧﺪ .در ﺳﺎل  ٢111ﺣﺪود  7٬1۶درﺻﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻮدﻧﺪ .در ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﻼوه ﺑﺮ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ و زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ دروس اﺟﺒﺎری زﯾﺮ را ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ -1 :ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﯿﮏ (ﺷﯿﻤﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﮏ ،رﯾﺎﺿﯿﺎت گﺮوه ب
- ٢ﻋﻠﻮم و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ (ﺷﯿﻤﯽ ،زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،رﯾﺎﺿﯿﺎت گﺮوه آ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ
- ٣اﻗﺘﺼﺎد و ﺟﺎﻣﻌﻪ (اﻗﺘﺼﺎد ،ﺗﺎرﯾﺦ ،رﯾﺎﺿﯿﺎت گﺮوه آ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ
- ۴ﺗﻤﺪن و ﺟﺎﻣﻌﻪ (ﺗﺎرﯾﺦ ،رﯾﺎﺿﯿﺎت گﺮوه س ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ
آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺘﺮک دوﻟﺖ ،ﺷﺮﮐﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ) و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺪارس دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﺮگﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻣﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺶ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮد را ارﺗﻘﺎء ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺪارک دﯾﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﯿﮑﺎری در ﺳﻨﯿﻦ  ۵1-۵٢ﺳﺎل ﮐﻢ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن دوره ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ را اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺣﺪود  1۵درﺻﺪ از واﺟﺪﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ  MBOدوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام و دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای روی ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺧﯿﺮ دوﻟﺖ ﻫﻠﻨﺪ در  ۴ﯾﺎ  ۵ﺳﺎل گذﺷﺘﻪ ﺑﺮ روی
ﮐﺎرآﯾﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ درون آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای  MBOﺑﻮده اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ،در ﺳﺎل  ،٢111ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻫﻠﻨﺪی ﺗﻮﺳﻂ گﺮوﻫﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت در درون  VETﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺪرﯾﺲ و درک ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻃﻮری ﻃﺮح رﯾﺰی ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺮدن رﯾﺎﺿﯿﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪگﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻣﺪارس ﺑﭽﻪ ﻫﺎ آزادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری
ﮐﻪ دﻟﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﮐﺴﯽ آﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ درس ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﻮه آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ ﻣﺪارس ﺷﯿﻮه آﻣﻮزﺷﯽ داﻟﺘﻮن  Daltonاﺳﺖ
ﻟذا ﺧﻮد ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ گﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ (.)٣
٣

ﭼﮕﻮﻧﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﻏﻼم آزاد در ( )1۶اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ در اواﺧﺮ دﻫﻪ  91ﻣﯿﻼدی آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺪار در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻬﻀﺖ رﯾﺎﺿﯽ ﺟﺪﯾﺪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و روﯾﮑﺮد آﻣﻮزش
رﯾﺎﺿﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ در ﻫﻠﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮودﻧﺘﺎل و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .ﻟذا ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﯿﻤﺰ ،داﻧﺶ
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و ﻣﻬﺎرت ﺧﺎص رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اراﺋﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻌﻠﻤﺎن آزاداﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ گﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺟﺎی دﻫﻨﺪ .داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺲ رﯾﺎﺿﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای آﻣﺎده ﺷﺪن در آزﻣﻮن ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد دارﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻤﺎن رﯾﺎﺿﯽ در آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ و دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ ای (ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﻘﻮﯾﺖ رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﻣﺪارس ﻗﺒﻞ از ﺣﺮﻓﻪ ای ﺣﺴﺎﺑﺪاری
ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﻨﺪ (.)1۴
 ۴رﯾﺎﺿﯿﺎت و آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای در ﻧﺮوژ
ﺗﺤﺼﯿﻼت دوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن در ﮐﺸﻮر ﻧﺮوژ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﺻﻮرت اﺳﺖ -1 :دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ؛  -٢دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای .ﺣﺪود 7۵
درﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و  1۴درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺤﺼﯿﻼت آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن دوره
ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ،داﻧﺶآﻣﻮزان در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از گذراﻧﺪن دوره ی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪ ای ،آزﻣﻮﻧﯽ ﯾﮑﺴﺎن را
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽ گذراﻧﻨﺪ .در ﻧﺮوژ ،دﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﺪارس راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ زﯾﺮﻧﻈﺮ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ اﺳﺖ .در ﻧﺮوژ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش
ﻋﺎﻟﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ  ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺎﻟﺞ
ﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺪارس ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﭘذﯾﺮش ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ )1( :ﺗﺨﺼﺺ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ )٢( ،ورزش و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ( )٣ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،رﻗﺺ و درام ( .)19داﻧﺶ
آﻣﻮزان در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺳﻪ ﺳﺎل دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن گﻮاﻫﯽ ﻣﯽ گﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ گﻮاﻫﯽ ﺑﺮای ﭘذﯾﺮش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪارس ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از گذراﻧﺪن دو ﺳﺎل اول ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در
ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻨﻮط ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی را ﺳﭙﺮی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از
دو ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺣﺮﻓﻪ ای در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ٢111-1٢ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ،در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ درس ﻗﺒﻮل ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ گﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ را درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﻧﺮوژ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺪل ﮐﺎرآﻣﻮزی دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ .ﻧﺮوژ دارای  11ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺟﺒﺎری در ﻣﺪارس اﺳﺖ .داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﮐﻼس را از ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﺗﺎ ده ﺳﺎﻟﮕﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻓﻘﻂ  ٢٬٢٪از داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﺮوژی ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل آﻣﻮزش ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم
داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ درس ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺿﻌﯿﻒ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﯾﮏ ﮐﻼس درس ﻗﺮار ﻣﯽ گﯿﺮﻧﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﻧﺮوژ  ٢ﺳﺎل آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای و  ٢ﺳﺎل ﮐﺎرآﻣﻮزی در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ دوﻟﺘﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ در ﻧﺮوژ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ از ﺑﯿﻦ دو دوره ی رﯾﺎﺿﯽ 1 P-Yو 1 T-Yﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ 1 P-Yﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ دوره
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم داﻧﺶ آﻣﻮزان (ﺣﺪود  )۵7٪در دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای اﯾﻦ دوره را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ 1 Y-Tﺑﯿﺸﺘﺮ
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ﺣﺮﻓﻪبﺮای ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻪ
اﻧتﯿگﺮال
رﯾﺎﺿﯿﺎتﻣﻮزﺷﯽ
ﻧﻈﺮی اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ 1 P-Yﻋﻤﻠﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ .در ﻧﺮوژ اﻫﺪاف ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای در 1 P-Yﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آ
ﺣﻮزه اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ )1(:اﻋﺪاد و اﻋﻤﺎل ﺟﺒﺮی ( )٢ﻫﻨﺪﺳﻪ ( )٣رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺎﻟﯽ ( 7و .)11
 ۵ﭼگﻮﻧﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
دوره ی رﯾﺎﺿﯿﺎت در  11ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۴1ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺣﺪود ﺳﻪ درس  ۵۴دﻗﯿﻘﻪ ای در ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯿﺎت در آﻣﻮزش
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ دوره  1P-Y،ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ  ECTS 1۶اﻣﺘﯿﺎز در رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺳﺖ .دوره ی 1 P-Yاﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ آﻣﻮزش داده ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت را در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ [.1٢] .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﻠﻤﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮای رﯾﺎﺿﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻻزم
را دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﯾﺎ در ﮐﻼس داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﺣﺮﻓﻪ ای در ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ .
Aretornدر ﺳﺎل  ٢11٢گﺰارش داد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺠﺎرت ﺑﺮق و ﻣﻌﻠﻤﺎن رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﻗﯽ
دﻻﯾﻞ و ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻤﺎن رﯾﺎﺿﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮق ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻀﺎد ﺑﻮدﻧﺪ .او
اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ را از دﯾﺪﺷﺎن ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .از ﺳﺎل  ،٢11٢ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻣﻠﯽ ﺑﺮای
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ،آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ (از ﺟﻤﻠﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت) ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در
راﺳﺘﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺮدن رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﺻﻨﻌﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮق و ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﻏﯿﺮه ﻗﺪم ﺑﺮدارﻧﺪ ( 1٣و .)1۵
۶
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در ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا آﻣﻮزش اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻓﺮاگﯿﺮان را ﺑﻪ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در زﻧﺪگﯽ ﻃﻮری ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ،ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و روﯾﻪ
ﻫﺎی ﻣﻬﻢ را در زﻧﺪگﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ گﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻞ ﻣﺴئﻠﻪ ﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ
آورﻧﺪ .اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﻃﻮری ﻃﺮح ﺮﯾﺰی ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻓﺮدی ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ رﯾﺎﺿﯿﺎت را
ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ .ﻫﺪف ﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎدگﯿﺮی رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ رﯾﺎﺿﯽ و
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ از ﭘﺎﯾﻪ  ،ﻗﺪرت
ﯾﺎدگﯿﺮی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ رﯾﺎﺿﯽ را در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮب ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎدر ﺳﺎزد داﻧﺶ ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر گﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺎدگﯿﺮی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺮ در زﻧﺪگﯽ
اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ،وﻗﺘﯽ رﯾﺎﺿﯿﺎت را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ داده ﺷﻮد ﺗﺎ درﺑﺎره ی اﯾﺪه ﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﻞ ﻣﺴئﻠﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ و در ﮐﻼس درس ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ ﻣﺴئﻠﻪ درگﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻔﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﯾﺎﺿﯽ در ﺳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺎﻧﺎدا در ﻧﻈﺮ گﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺣﻞ ﻣﺴئﻠﻪ
– اﺳﺘﺪﻻل و اﺛﺒﺎت – اﻧﻌﮑﺎس  -اﻧﺘﺨﺎب اﺑﺰار و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ – ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط – ﺑﯿﺎن – ارﺗﺒﺎﻃﺎت.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ
گﯿﺮﻧﺪ ،دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻧﺪ .ﺣﻞ ﻣﺴئﻠﻪ و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮی دارد .ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان در
اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻼس ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻨﺪ و راه ﺣﻞﻫﺎ ی ﺧﻮد را ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﻨﺪ .ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻧﻌﮑﺎس ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻞ ﻣﺴئﻠﻪ و ﭘﺲ از ﺣﻞ ﻣﺴئﻠﻪ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺻﻼح ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺎن در ﺣﻞ ﻣﺴئﻠﻪ از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﯾﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ
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ﺗﻮاﻧﻨﺪ راهﺣﻞ ﻫﺎی دﯾﮕﺮان را درذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر آ گﺎﻫﺎﻧﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ راهﺣﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردﻫﺎﻧﺪ ،ﺟﺪا ﮐﺮد .داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴئﻠﻪ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ ،اﺳﺘﺪﻻل ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﺑﺎزﺗﺎب دﻫﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﮐﻪ داﻧﺶ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ،
ﻗﺪرت درک ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﻌﺪی را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ.
 9ﭼگﻮﻧﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺣﻞ ﻣﺴئﻠﻪ در ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘذﯾﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ .ﺣﻞ ﻣﺴئﻠﻪ در رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺎﻧﺎدا از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ زﯾﺮا ﻓﺮﺻﺖ
ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی داﻧﺶ آﻣﻮز را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ،داﻧﺶ آﻣﻮز اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد در ﺣﻞ ﻣﺴئﻠﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻟذت ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺸﻮد ،داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ رﯾﺎﺿﯽ راﺧﻮب درک ﮐﺮده ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ی ﻋﻤﻠﯽ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮز ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و گﻔﺘﮕﻮ در ﻣﻮرد رﯾﺎﺿﯽ را در ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻌﺪ از ﺣﻞ ﻣﺴئﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ اراﺋﻪ و ﺑﺎزﺗﺎب داده ﻣﯽ ﺷﻮد و آﻧﻬﺎ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻄﺮح و ﺗﻔﺴﯿﺮ و دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻦ روش داﻧﺶ آﻣﻮزان دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ وادار ﺑﻪ اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﺷﺪه و آﻧﻬﺎ درگﯿﺮ ﺣﻞ ﻣﺴئﻠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻋﻬﺪه ی ﺣﻞ ﻣﺴئﻠﻪ ﺑﺮآﻣﺪه ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ درک ﻋﻤﯿﻖ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺣﻞ ﻣﺴئﻠﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻓﻨﺎوری ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع ﻓﮑﺮی و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از
زﻣﺎن و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺴئﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی
ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روش ﻫﺎ و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن را گﺴﺘﺮش داده و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدگﯿﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﺪه و ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ و ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
1

ﻧتﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

اگﺮ ﻫﺪف آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﺳﺘﯿﺴﯽ ( )۶ﻣﯽ گﻮﯾﺪ ﭘﺮورش ﻓﺮاگﯿﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎوش ﻣﺴﺘﻘﻞ در رﯾﺎﺿﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن رﯾﺎﺿﯽ ﯾﺎد
گﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ داﻧﺶ ﺂﻣﻮزان درک درﺳﺘﯽ از ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻗﺮاردادﻫﺎ و اﺻﻮل و ﻗﻀﺎﯾﺎی رﯾﺎﺿﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﺎرﺑﺮد رﯾﺎﺿﯽ در زﻧﺪگﯽ روزﻣﺮه ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ( .)٢ﺑﻪ گﻔﺘﺔ ﮐﻠﻤﻨﺘﺰ و اﻟﺮﺗﻮن ( )۴آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ گﺴﺘﺮش و ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ( .)1ﻣﻌﻠﻢ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ در ﮐﻼس اﺳﺖ ،ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﯾﺎدگﯿﺮی را در ﮐﻼس ﺑﺮای ﻓﺮگﯿﺮان ﺑﻮﺟﻮد
ﻣﯽ آورد .ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎدگﯿﺮی ﭘﺮﻧﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺑﺎل دارد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﺎﺑﻪ گﻔﺘﻪ ﺳﯿﻤﻮن ( )۵ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﯽ رﯾﺎﺿﯽ
و ﻫﻢ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎدگﯿﺮﻧﺪه اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اوﻻ ﻣﻌﻠﻤﺎن رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎی اﻋﺘﻘﺎدی و اﺧﻼﻗﯽ و ﻫﻢ دارای ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ داﻧﺶ ﺣﺮﻓﻪ ی ﻣﻌﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﺗﺪرﯾﺲ
رﯾﺎﺿﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻼس رﯾﺎﺿﯽ ،ﮐﻼس داری ،ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی و ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﯾﺎدگﯿﺮی رﯾﺎﺿﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ دارای ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﯾﺎدگﯿﺮی در رﯾﺎﺿﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ داﻧﺶ ﭘﺪاگﻮژی و داﻧﺶ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش

رﯾﺎﺿﯿﺎت و آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻠﻨﺪ ...
ﯾﺲبﺮدر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ارﺗﻘﺎ ﺑﺮای
اﻧتﯿگﺮال
رﯾﺎﺿﯿﺎتدﻫﺎی ﺗﺪر
و ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ ﺣﻮز هﻫﺎی زﯾﺎدی از داﻧﺶ رﯾﺎﺿﯽ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﺗﺪرﯾﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻌﺪادی از روش ﻫﺎ و روﯾﮑﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻌﻠﻤﯽ رﯾﺎﺿﯽ گﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﮑﺮدﻫﺎ و روش ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺪارس و ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻠﻨﺪ و ﻧﺮوژ و ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ روی رﯾﺎﺿﯽ و آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای آﻧﻬﺎ ﺑﮕذارد .
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