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 در مورد نویسندگان و تصویرگر
 

باشد. وی  کتاب در مورد آموزش و یادگیری می 23نویسنده  1وین ریدیگ

مشااور مرکاز    بوده و  اکنون  2                                        قبال  استاد عالی رتبه در دانشگاه ادینبورگ

، 3در کویت، مدرساه رز سارد در انگلای     کودکانیابی و آموزش   ارزش

بریتانیا  یز استاد پروازی دانشگاه کلمبیایدر ژنو و ن 4ه خیریه اسکموسس

   کانادا است.  5در ونکوور

در  7نشاان درجاه علمای از دانشاگاه سایمون فریازر       6شانون گارین 

مشکالت  مورد کلمبیای بریتانیا دارد و مدرک تحصیالت عالی خود را در

ته است. وی اساتاد  سوادآموزی از دانشگاه آزاد انگلستان گرف ی در توسعه

مؤس  و  بوده و همچنینبرجسته بین المللی در سواد آموزی و یادگیری 

 باشد. مدیر مرکز یادگیری کانادا می

                                                 
1. Gavin Reid 
2. University of Edinburgh 
3. Red rose school 
4. ASK 
5. Vancouver 
6. Shannon Breen 
7. Simon Fraser university 
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 تصویرگر

کاناادا   2یک هنرمند مستقلی اسات کاه در یاک مزرعاه در آلبرتاا      1تزالی

 .کند میزندگی 

 

 مقدمه

ان در معلما  شاویق هاایی بارای ت  هدف این کتاب فاراهم نماودن دیادگاه   

د. تأکیاد بار چگاونگی    باشا در کاالس مای   اثربخشگیری یادگیری کار به

کردن یادگیری باا توجاه باه تأکیاد بار       اثربخشآموزان و یادگیری دانش

تاا اطمیناان پیادا    محتوای برنامه درسی مهم است. شاید خیلی ساده باشد 

آماوزش داده  مناساب   های برنامه درسای در زماان   بخش ی همه کنیم که

تواند فشار زیادی را بار معلماان تحمیال کناد.      خود می ین مسئله،. اشود

 ،تار از آن  وقت ندارند تا در مورد انتقال برنامه درسای و مهام   ها آناغلب 

 که این آموزان در تعلیم و تربیت فکر کنند. تجارب واقعی یادگیری دانش

 توانناد بارای   مای  هاا  آنآیاا   یاا خیاری یاا    دار هستند آیا این تجارب معنی

دگیرنادگانی  آماوزان را یا داناش  ها آنی آیا روند کار بههای بعدی یادگیری

هساتند کاه    ضروری و ها سؤاالت مهمسازندی اینمی تر موثرکارآمدتر و 

و در  دریازی کنا  و برای آن برناماه  گیرد بها در نظر ر ها آنباید هر معلمی 

                                                 
1. Tessa lee 
2. Alberta 
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باه  ات اوقا های خود بیاندیشاد. ولای اغلاب    عملکردبراساس  ها آنمورد 

 از یاادگیری  رت مهم شود و نتایج حاصله ی داده نمییادگیری اولویت زیاد

توانند نتایج و عملکرد  آموزان می شوند. بسیاری از دانش در نظر گرفته می

باه   هاا  آن                     ا                                              خوبی داشته باشاند، ام ا ایان باه تنهاایی بارای تبادیل شادن          

لکارد و  کافی نیست. اغلب اوقات تماایز باین عم   اثربخشیادگیرندگانی 

آماوزان در تفکار بار چگاونگی      یادگیری مبهم است و بسیاری از داناش 

شدن مشاکل دارناد. ایان یکای از      اثربخش ای  مطالعه کردن و یادگیرنده

کناد تاا    آموزان کماک مای   موضوعات کلیدی این کتاب است که به دانش

بتوانناد در   ی کاه طاور  به .خود را رشد دهند های یادگیری مستقل مهارت

 ،تار از آن بعاد از مدرساه    مدرساه، خاناه و مهام    در هاای خاود   ییادگیر

 خودکفا باشند.
  

تفکار در ماورد نیااز باه رشاد       هاین کتاب عالوه بر تشویق معلمان ب

تواناد   دهد که می هایی را ارائه می مثال ،آموزان های یادگیری دانش مهارت

تااب  ک« کلیاات »های  . بخشگیرد های درسی مورد استفاده قرار در کالس

هاای   . بخاش دهاد مای ورزد و اهمیات آن را توضای     بر تفکر تأکید مای 

تواند  ، که میدهدمیشده را ارائه  های کاربردی و آزمایش آن مثال« ملیع»

را فقا    اثاربخش ما همچنین یادگیری در کالس مورد استفاده قرار گیرد. 

. کنایم  تلقای مای  دانایم بلکاه نگرانای تماام مدرساه       مسئولیت معلم نمای 

افراد دخیل در مدیریت مدرسه، تالش کنند  وحتی که همهت دارد رورض
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آمیاز تبادیل کنناد.     و هیجاان  مشاوق تا مدرسه را به یک محی  یادگیری 

نظر  مد نیز تأکید دارد. ما دیدگاه معلمان رابخش آخر کتاب بر این مطلب 

ها هم مراجعاه   و برای کاهش فشار در مدارس به این دیدگاه ایم قرار داده

قائال              اهمی ت ویژه  اثربخشیادگیری  برایای که  ایم. معتقدیم مدرسه کرده

ی شااد هام    ای موفاق اسات، بلکاه یاک مدرساه      نه تنها مدرسه، شود می

 باشد.   می
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