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اهمیت فنا وری اطالعات در یادگیری بیشتر شیمی دانش آموزان
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چکیده
امروزه افزایش حجم اطال عات و دانش  ،کهنه شدن سریع مطاا لب درسی  ،تغییر ات سریع جوا مع و غیرقا بل
پیش بینی بودن آ ینده ،لزوم آموزش و یا د گیری مداوم را به جا ی آموزش مقطعی ایجا ب می کند .از این رو
اهمیت و ضرورت کنا ر گذ اشتن شیو ه ها و راهبر دها یسنتی در آ موزش و پرورش و تدریس و توجه به راهبر
دها و شیو ه ها ی جد ید آموزشی آشکار می شود .جها ن شیمی نیز از رشد اینتر نت بی بهره نبو ده است چنا
ن که با درج یک کلید واژهی شیمی در یکی از موتورهای جست و جو گر  ،دریا یی از اطال عا ت پیش رویمان
قر ار می گیرد .معلم می تواند با استفاده از اینتر نت به محد وده ی وسیعی از منا بع و مواد آموزشی شا مل نر
م افزار ،فیلم ،نمونه پرسش و  ...دست یا بد که ابزار کمکی خوبی برای آموزش شیمی خواهند بود .اگر آموزش
شیمی در سه بعد ماکروسکپی،نما دی و مولکولی به صورت مجزا از حوزه ها ی دیگر  ،ازجمله فنا وری و جا
معه صو رت گیر د ،در این صورت نمی توان انتظار با ال رفتن سطح سواد علمی –فنا وری در دانش آموزان را
داشت .
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