
تقدیم به معلمان عزیزي که؛

 وقتشان را به امید سخاوتدر مطالعات مختلف، با 

بهبود آموزش ریاضیِ خود و دانش آموزان، در 

سیر باشد که با فهم عمیق و تف. اختیارمان گذاشتند

، مسیر روشن تري را براي نجواهایشانمنصفانه 

. تغییرات آموزشی، به تصویر بکشیم
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یک ضرورت : آموزش مستمر معلمان

مر نیازمند دوباره نگريِ مستو  غیرقطعیمعلمی، حرفه اي 

!  است

از این دو ویژگی ایجاب می کند که در آموزش هاي قبل 

معلمان ایجاد شود تا  -قابلیت هایی در دانشجوخدمت، 

ا رخود قطعیت عدم این بتوانند پس از شروع به کار، با 

.خود را ارتقا دهند، مستمرطور کنند و به سازگار 



آموزش هاي مستمر یا ضمن خدمت

در بسیاري کشورها، براي استمرار این آموزش که به 

اي توسعۀ حرفه«هاي یا دوره» آموزش ضمن خدمت«

یان دانشگاه فرهنگاي مانند اند، مراکز ویژهمعروف» معلمان

هاي ها، عالوه بر دورهوجود دارند که مسئولیت اصلی آن

اي و صالحیت معلمی، مختوم به اعطاي گواهی حرفه

ز رو، به منظور بهايهاي توسعۀ حرفهبرگزاري مستمر دوره

. اي معلمان استهاي حرفهکردن و ارتقاي توانایی



آموزش مستمر معلمان

 چهدانستن این که معلمان  ،)1999(لی پینگ ما گفته به 

 می توانند آن را درك کنند، یک ضرورت چگونهمی دانند و 

  -ضمن خدمت -که بخشی از آموزش هاي مستمر است

.معلمان محسوب می شود



استفاده معلمانقابل توسعه دانش 

 تدریسِشناخت همه جانبه عمل جز با ، دانستناما این 

، در رابطه با 2003، و بالایون (نیست امکان پذیر معلمان، 

.)موضوع ریاضی



چگونه؟ چه؟ کجا؟

: براي ایجاد چنین فهم و درکی، الزم است بدانیم که

معلمان، نیازمند دانستن چنان موضوعی  چگونه•

می شوند؟

الزم دانش دیگري را درباره آن موضوع، چه معلمان، •

؟است بدانند

ممکن است که معلمان، چنان دانش موضوعی را در کجا •

)در رابطه با موضوع ریاضی، 2004بس،و بال (عمل، استفاده کنند؟ 



مورد تدریسموضوعِ محتواي 

 محتواي موضوع مورد تدریس خودمعلمان، الزم است که 

را کامل بدانند تا بتوانند آن را به طور واضح، به 

اساسی آن یعنی ایده هاي . دانش آموزان ارائه دهند

موضوع را براي طیف وسیعی از دانش آموزان، قابل 

ر فعالیت هاي چالش آودسترسی نمایند و آن ها را درگیر 

.یادگیري کنند



چگونه این دانش تولید می شود؟

براي تولید چنین دانشی، الزم است بدانیم که؛

!آموزش معلمان، حرفه اي غیرقطعی و نیازمند اصالح است



یادگیري حرفه اي و توسعه حرفه اي معلمان

ایجاد و اصالح مستمر این آموزش، از طریق 

ضمن  و قبل ،توسعه حرفه اي معلمانو یادگیري حرفه اي 

.امکان پذیر است ،خدمت

 



درس پژوهی و اقدام پژوهی

این آموزش ها، از طریق انواع هم اندیشی هاي معلمان 

، قابل حصول اقدام پژوهیدرس پژوهی و از جمله 

.است



گذشته می تواند چراغ راه آینده شود 
!؟...اگر

 :بدانیم که

اً نسبتاما مسیر ! راه پر فراز و پر فرودي در پیش داریم

شناخت این مسیر، ! روشنی هم پیش پایمان است

ان درخش درس گرفتن از گذشتۀو  آگاهی، دانشنیازمند 

در  توجه به یافته هاي جدیدآموزش معلمان در ایران و 

. این حوزه در سطح جهانی است



تغییربه چه قیمت؟ 

شی و ایجاد تغییر، اگرچه به پشتوانه هاي قابل اتکاي پژوه

اماتجربی، مفروض است، 

.تغییرات آموزشیِ صرفاً سیاسی، قابل دوام نیست



ضرورت مطالعه

در آموزش هاي ضمن شناخت عمیق تغییرات مهم 

ایران و جهان در نیم قرن اخیر، خدمت معلمان در 

می تواند نجات بخش، آموزنده و حامی، و 

. شدتضمین کننده حرکت هاي سنجیده و متناسب با



!شودبا تغیّر، تغییري ایجاد نمی

 دبایاي، حرفه هاي مستمرِبراي طراحی و تدوین دوره

-ههاي آنان بنظرات معلمان شنیده شود و از توصیه

کل عنوان مشاوران دست اول و باتجربه، به بهترین ش

. استفاده گردد



. . . الزم است بدانیم که 

به کجا می رویم؟

به کجا می خواهیم برویم؟

.کنیم را خوب بشناسیم تا راه حل هاي مناسب تبیینمسئله 



! اما مراقب باشیم

!شاید تعییر دیگري در راه باشد

دانشگاه  بهدانشگاه فرهنگیان با تعییر نام فکر نکنیم که 

 یا هر عنوان پسندیده دیگري، مسئولیت تربیتِ معلم

.آموزش مستمر معلمان به سرانجام می رسد



!گفته موالنا را با گوشِ جان بشنویم

ما درون را بنگریم و حال را

نِی برون را بنگریم و قال را

!والسالم


