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1دبیر شیمی دبیرستان فضیلت بابل
2دبیر شیمی دبیرستان شاهد بابل

چکیده
در چند دهه اخیر ،علم شیمی از رشد بسیار زیادي برخوردار بوده و موضوعهاا و ظرریاههااي ددیادي باه ایان
داظش بشري اضافه شده است .اهمیت روزافزون علم شیمی در زظدگی اظسانها سبب شاده اسات اا آماوزش
مناسب و اثربخش آن به ویژه در برظامهي درسی مدارس از اهمیت به سزایی برخوردار گردد .در دههي گذشته،
معلمان و طراحان برظامههاي درسی شیمی ،همواره معتقد بودظد كه هدف از آموزش شیمی ،آمادهساازي داظاش
آموزان براي ورود به داظشگاه ظیست؛ بلكه هدف اصلی ربیت شهروظداظی است كه داراي «سواد شایمی» باشاند.
دامعهي امروز به طور فزاینده اي حت اثیر علم و فناوري است ،بنابراین علم شیمی باید آظچناان آماوزش داده
شود كه ار باط آن با زظدگی ،صنعت ،فناوري و دامعه مورد اكید قرار گیرد و داظشآموزان بتواظند آموختههااي
خود را در زظدگی مورد استفاده قرار دهند .كاربردهاي متنوع علم شایمی در زمیناههااي اقتااادي ،صانعتی،
ادتماعی و فرهنگی ایجاب میكند ا برظامه ریزان درسی براي افزایش ساح ساواد شایمی داظاشآماوزان ،باه
داللتهاي كاربردي مفاهیم ظرري آموخته شده در زمینههاي ذكر شده ظیز بپردازظد.
به علت وسعت زیاد مباحث طرح شده در برظامهي درسای شایمی و حجام محادود كتاابهااي درسای ،ابلاب
مالحره میشود كه محالب كتابهاي درسی به صورت خالصه شده و ظسابتا محادود ارایاه مایشاوظد .در ایان
حالت ،كتابهاي درسی كه ساختاري الیه ماظند دارظد ،از قحعههاي كوچكی شكیل شادهاظاد و ار بااط طاولی و
عرضی اظدكی با هم دارظد .داظشآموزان با مشاهده قحعات مجزا از مفاهیم شیمی ،ظمی واظند به اویري دامع و
رایج از علم شیمی دست یابند]1[.
در طول ده سال اخیر برظامههاي درسی شیمی در اقایظقاط دهان به صورت بنیادي غییر كارده و رویكردهاا،
راهبردها و روشهاي ددیدي مبتنی بر یافته هاي پژوهشی داایگزین ظراا هااي آموزشای سانتی شایمی در
مدارس گشته است .راهبرد مورد استفاده در برظامه ریزي درسی شیمی در چند سال اخیار موفاا اسات اا در
برظامه هاي درسی مدارس ،به دنبه هاي زیر از علم شیمی وده ظماید:
 -1ساختار مفهومی علم شیمی
 -2فرایندهاي شیمیایی
 -3كاربردهاي فناوراظه علم شیمی
 -4افزایش عالقهي داظشآموزان به علم شیمی
 -5دنبههاي فرهنگی علم شیمی
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 -6داللتهاي ادتماعی علم شیمی
ورود ابعاد ددید به آموزش علم شیمی در مدارس ایجاب میكند ا روشهاي ادری شایمی باه طاور اساسای
دچار غییر و حول گردظد .در رویكردهاي ددید آموزشی الش میشود ا فضاي كالس درس به صور ی باشاد
كه در آن به داظش آموز ادازه داده شود ا به طور فیزیكی و هوشمنداظه با مواد آموزشی مناسب عامال داشاته
باشد .اساس فعالیت هاي عاملی داظش آموزان با مواد آموزشی بر كاوشگري استوار است]2[.

کلمات کلیدی
چالشهاي شیمی متوسحه ،و چشم اظداز برظامه درسی شیمی ،راهبردها و روشهاي ددیدي آموزش شیمی.
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