الگوي نظري ساحت هاي تربيتی
سند تحول بنيادین آموزش و پرورش

تعلیم و تربیت
علمی و فناورانه

کوشش کنید
این آموزشی که به مردم
می دهید  ،جهت دار باشد

اسالم
دین « علم »

و « پایبندى به ارزشهاى معنوى »
است

الگوي نظري
منظور از الگوی نظری :

" طرحوارۀ مفهومي نظام مندی است ،متشكل از عناصر مربوط به جريان تربيت و
روابط ميان آن ها كه پاسخ های مستدل و عامي را برای هدايت مربيان در
عمل تربيتي فراهم مي آورد".

➢ هر الگوی نظری شامل سه دسته مؤلفه است:
« حدود و قلمرو »

« رويكرد »

« اصول »

حدود و قلمرو ساحت تعليم و تربيت علمی و فناورانه
❖ بخشي از جريان تربيت رسمي و عمومي

❖ ناظر به كسب شايستگيهـايي ( صفـات و توانمنـدیهـا ومهـارت هـا ) است كه متـربيان را
در شنـاخت و بهرهگيری و توسعۀ نتايج تجارب متراكم بشری در عرصۀ علم و فناوری ياری
كند تا بر اساس آن متربيان قادر شوند  ،با عنايت به تغييرات و تحوالت آينده نسبت به جهان

هستي ( نگاه آيهای به هستي ) و استفاده و تصرف مسئوالنه در طبيعت ( نگاه ابزاری )  ،بينشي
ارزشمدار كسب كنند.
❖

تركيب نگاه آيهای و ابزاری منجر به تصرف و بهرهگيری مسئوالنۀ از طبيعت خواهد

شد و ميتواند به يک راهبرد اساسي در نگاه انسان به طبيعت و حفظ و مراقبت از آن
بينجامد.

حدود و قلمرو ساحت تعليم و تربيت علمی و فناورانه
❖ ناظر به رشد توانمندی افراد جامعه در راستای فهم و درک دانشهای پايه و عمومي

❖

كسب مهارت دانشافزايي

❖ بهكارگيری شيوۀ تفكر علمي و منطقي ،توان تفكر انتقادی

❖

آمادگي جهت بروز خالقيت و نوآوری

❖ ناظر به كسب دانش ،بينش و تفكر فناورانه برای بهبود كيفيت زندگي
❖

براساس مباني « نگاه توأمان آيهای و ابزاری به طبيعت » از مجموعۀ مباني ارزش

شناختي فلسفۀ تربيت در جمهوری اسالمي ايران

رویکرد ساحت تعليم و تربيت علمی و فناورانه
مهم ترين جهت گيری ساحت تربيت علمي و فناوری ،كلنگر و تلفيقي در چهارچوب نظام
معيار اسالمي است كه برخي از مشخصه های آن عبارت اند از:

❖

تلفيق نظر و عمل يا توجه همزمان به تربيت نظری و عملي كه در معنای وسيعتر،
ناظر به تلفيق علم و فناوری است

❖

تلفيق نگاه آيه ای به طبيعت و نگرش ابزاری و شناخت آن با همديگر(يعني ضمن
شناخت طبيعت به مفهوم آيه ای از آيات جمال و جالل الهي ،تالش مي شود به
صورت روشمند و اخالقي از آن بهره گرفته شود)

❖

تأكيد بر هماهنگي علم و دين

❖

توجه متعادل و متوازن به رويكردهای پژوهش كمّي و كيفي

❖

مالحظه درهم تنيدگي مرزهای علوم و رشتهها ی علمي؛ كه طي آن تالش

ميشود متربيان ديدگاه و نگرشي جامع نسبت به جهان هستي بيابند

اصول حاکم بر ساحت تعليم و تربيت علمی و فناورانه
❖ توجه به درک متربيان از جهان هستي ،از منظر ارتباط با خدا (درک عظمت خلقت و
تعظيم خالق)

❖ توجه متعادل و متوازن به عرصه های علوم نظری(انساني  ،رياضي و تجربي) ،كاربردی
و حوزۀ فناوری
❖ ارتباط محتوای يادگيری با زندگي فردی و اجتماعي حال و آيندۀ متربيان

❖ ارزشمداری و توسعۀ ارزشهای اخالقي
❖ رشد توانمندیهای تفكر منطقي ،خالق ،نقاد و حل مسئله
❖ زمينه سازی برای توليد علم از طريق تكوين و تعالي توانمندیها و مهارت های

عملي ( كمّي و كيفي )متناسب با نيازها و زندگي متربيان
❖ توجه به چشمانداز آيندۀ رشد و توسعۀ علم و فناوری در زندگي بشر

امام علی علیه السالم

علم
نخستین راهنماست

