مقاالت

معرفی برنامههای ترویج فناوری نانو برای دانشآموزان،
معلمان و عموم جامعه در آمریکا
تهیهکننده :رجبعلی سراج

1

 .1دانشجوی دکتری مهندسی مواد  -دانشگاه تربیت مدرس

آمــوزش فنــاوری نانــو و گســترش آن در بین عمــوم مردم ،یکــی از محورهای
برنامه ملی نانو در آمریکا اســت .در این راســتا روشهای مختلفی برای آموزش
نانــو بــه مــردم ،دانشآمــوزان و دانشــجویان درنظــر گرفتــه شــده اســت .بخش
اصلــی ایــن آموزشها بر توانمندســازی معلمــان و آموزش دانشآموزان اســتوار
است .در این گزارش شبکه آموزش معلمان و تجهیزات و منابع کمک آموزشی
که در اختیار معلمان قرار میگیرد معرفی میشود .از طرف دیگر برنامههایی که
برای آموزش دانشآموزان درنظر گرفته شــده است نیز معرفی میشود .در انتها
مســابقات حــوزه نانو که در ســطوح مختلــف بین دانشآموزان ،دانشــجویان و
عموم مردم آمریکا برگزار میشود معرفی خواهد شد.
کلمات کلیدی :آمــوزش عمومی ،ترویج دان ـشآمــوزی ،ترویج دانشجویی،
مسابقه ،آمریکا

 1مقدمه
فنــاوری نانــو شــامل علم ،مهندســی و فنــاوری در مقیــاس نانومتری
در حــدود  ۱تــا  ۱۰۰نانومتر اســت .مواد نانومتری رفتار متفاوتی نســبت
بــه مــواد بالــک از خــود نشــان میدهند .ایــن رفتــار متفــاوت منجر به
خــواص منحصربهفــردی در مــواد نانومتــری میشــود .بــر این اســاس
علــم و فنــاوری نانــو روزبــهروز توجــه محققــان و صنایــع بیشــتری را به
خــود جلــب میکنــد .بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن فنــاوری و نقــش مهم
آن در پیشــرفت و توســعه محصــوالت در همــه زمینههــا ،کشــورهای
توســعهیافته راهکارهــای مختلفــی را بــرای آشناســازی عمــوم جامعــه
بــا ایــن فناوری و گســترش آن درپیــش گرفتهاند .در این میان ،کشــور
آمریکا برنامه توسعه عمومی فناوری نانو برای دانشآموزان ،معلمان و
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عموم جامعــه در آمریکا را اجرا میکند .این برنامه
بخشهــای مختلفــی دارد کــه از جملــه آمــوزش
دبیران مدارس ،دانشآموزان و برگزاری مسابقات
مختلــف را میتــوان نام بــرد .هدف ایــن برنامهها
تســهیل آمــوزش فنــاوری نانــو و آشــنایی هرچــه
بیشــتر عموم جامعــه با این فناوری جدید اســت.
در این گزارش شــبکه آموزش معلمان و تجهیزات
و منابــع کمــک آموزشــی کــه در اختیــار معلمــان
قــرار میگیــرد و برنامههایــی کــه بــرای آمــوزش
دانشآموزان درنظر گرفته شــده اســت ،همچنین
مســابقات حــوزه نانو کــه در ســطوح مختلف بین
دانشآمــوزان ،دانشــجویان و عمــوم مــردم آمریکا
برگزار میشود ،معرفی خواهد شد.
 2شــبکه آمــوزش نانــو و فناوریهــای در حال
ظهور جهت آموزش دبیران
معلمــان و دبیــران با اســتفاده از آمــوزش فناوری
نانــو ،دانشآمــوزان خــود را بــرای آینــده آمــاده
میکننــد .مثالهای جذابی از ایــن فناوری مانند
پارچههــای نامرئــی و یــا دســتکش ســنگنوردی
بــا الهــام از دســتهای مارمولــک بــرای تهییــج
دانشآمــوزان وجــود دارد .ایــن فنــاوری در حــال
حاضــر بــر بخشهــای بزرگــی از صنایــع شــامل
الکترونیــک ،نســاجی ،هوافضــا ،زیســتفناوری،
دارو و انرژیهــای پــا ک تاثیرگــذار اســت .در حــال
حاضر شــبکهای از معلمان با عنوان ( )k-12وجود
دارد کــه دبیران عالقهمند به آمــوزش فناوری نانو
به دانشآموزان ،در این شــبکه عضو میشوند .در
ادامه این شــبکه بــا معلمان تماس برقــرار میکند
و دبیــران میتوانند از امکاناتی شــامل موارد ذیل
بهرهمند شوند:
تســهیل دسترســی به منابع جهت استفاده در
کالس درس؛ بهعنوانمثــال دبیــران بــا تمــاس بــا
این شبکه امکان دریافت بروشورهای مختلف در
زمینــه فناوری نانو را خواهند داشــت .نمونهای از
این بروشورها در شکل  1آمده است.
به اشترا کگذاری بهترین تمرینات؛
تبادل ایدهها برای فعالیتها و مثالها؛
ترویج رویدادهای منطقهای؛
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شکل  .۱نمونه بروشورهای ارائه شده به معلمان

شکل  .۲تصویر قطرات آب بر روی شن آبگریز

شکل  .۳تصویر برگزیده مسابقات
 ،EnvisiNanoتصویر گرافن که با روش
رسوبدهی شیمیایی از فاز بخار روی
فویل مسی سنتز شده است

ارتباط با سایر دبیران از سراسر کشور
منابــع آموزش فنــاوری نانو که در اختیــار دبیران
قرار میگیرد عبارتند از:
منابع آموزشــی  :SENICدر این بخش ،گروهی از
منابع آموزشــی جهت نمایــش و راهنمایی دبیران
ارائه میشــود .در همیــن رابطــه وبینارهایی برای
دبیــران شــبکه  k-12برگــزار میشــود تــا بهتریــن
روشهای آموزشی و تمرینات به اشترا ک گذاشته
شــود .این وبینارها در کانــال یوتیوب NanoTube
متعلق به ستاد ملی نانو آرشیو میشوند.
عناوین تعدادی از وبینارهای برگزار شده عبارتند از:
مرتبطســازی کالسها و محققان با استفاده از
پادکستها و وبال گ
)(www.sustainable-nano.com
معرفی فناوری نانو در کالس شیمی
کمــک! دانشآمــوزان مــن میخواهنــد علــم و
مهندسی نانو را یاد بگیرند
آمــوزش مهندســی و علــم نانو :آمــوزش دبیران
دوره راهنمایی و دبیرستان
همچنیــن در ایــن زمینــه بــرای دبیــران برنامــه
توســعه مقدماتــی و پیشــرفته درنظــر گرفته شــده
است که در ادامه معرفی میشوند.
الف) برنامه توسعه مقدماتی شامل:
برنامه علم نانو در دبیرستان :هدف این برنامه
ورود علم نانو به کالسهای دبیرســتان در منطقه
لسآنجلس است.
بنیــاد  :Flexbooks- CKایــن بنیاد با اســتفاده
از آخرین فناوریها و محتوای با کیفیت باال برای
دبیــران ،این امــکان را فراهم میکند که هرکس به
روش خود این فناوری را بیاموزد.
تلویزیون  :Dragonflyبخشــی از برنامه آموزش
فناوری نانو اســت که از ترکیبی از تلویزیون ،منابع
ارتباطــی ،بســتههای علمــی و اطالعــات مبتنی بر
وب استفاده میکند.

شــکل  .۴تصویری از فیلم برگزیده ســال Portable Devices for« ۲۰۱۸
 .»Disease Diagnosticsدر ایــن ویدیــو حســگرهای مبتنی بر فناوری
نانو که امکان استفاده در هر زمان و مکان را دارند ،معرفی میشوند

موسســه آموزش شــیمی  :ICEموسســه همکار
در زمینــه فراهــم کــردن اقــام آموزشــی مرتبــط بــا
فناوری نانو است.
موسسه McREL NanoTeach
پروژه مولکوالریوم ®Molecularium
ماژولهای دنیای مواد :اقالم آموزشی مشتمل
بر یک سری ماژول با عنوان فناوری و علم نانو.
پــروژه  :Nanolinkشــامل همــکاری بیــن ۱۱
موسســه آموزشی اســت و هدف آن بهبود آموزش
فنــاوری نانــو در ســطوح مختلــف با فراهــم آوردن
منابع گسترده برای دانشآموزان است.
پــروژه  :Nano4meایــن پــروژه توســط شــبکه
کاربردهــای فناوری نانو و دانش شــغلی ()NACK
در دانشگاه پنسیلوانیا حمایت میشود.
پــروژه  :NanoSenseهــدف ایــن پــروژه بهبــود
یادگیــری علم نانو با کمک نمایش اصول فیزیکی،
شــیمیایی و زیســتی مرتبــط بــا رفتــار ذرات در
مقیاس نانومتری اســت ،این اقالم آموزشی پیش
از این در پروژه  ChemSenseنیز تولید شدهاند.
 :NanoZoneوبســایت تعاملــی کــه توســط
دانشــگاه کالیفرنیا راهاندازی شــده اســت و جهت
آموزش دانشآموزان استفاده میشود.
 :nanoHUBشناختهشــدهترین ســایت بــه
جهــت فنــاوری شبیهســازی آنالیــن اســت .ایــن
ســایت از منابــع و اقــام آموزشــی نیــز پشــتیبانی
میکند.
NISE Network (National Informal STEM
 :)Education Networkشــبکه  NISEبــه محققان
و آمــوزگاران در حــوزه فنــاوری ،مهندســی و علــم
نانــو اختصــاص داده شــده اســتNisenet.org .
کتابخانــه دیجیتــال در زمینــه آمــوزش عمومــی
محصــوالت و ابزارهای نانو اســت .این وبســایت
بــا همــکاری مــوزه علــم بوســتون ،روز ملــی نانــو
( )national NanoDaysرا برگزار میکند.
 :Nanoozeمجلــه آنالیــن و چاپــی تولیــد شــده
توسط دانشگاه کورنل است که معلمان میتوانند
آن را به صورت آنالین مشــاهده کنند و یا سفارش
دهند.

منابــع آموزشــی  :SENICایــن مرکز فهرســتی از
منابع راهنما و نمایشگاهها را برای معلمان فراهم
میکند.
آمــوزش فناوری نانو  :NNINاین وبســایت در
زمینــه ایجاد ارتبــاط بین منابع آموزشــی معلمان
فعالیت دارد.
North Carolina State University Nanoscale
Education Group
 :NSTA Learning Centerایــن مرکــز منبــع
مناســبی بــرای انواع ســؤاالت آموزشــی و یادگیری
است.
 :TryNanoبه صورت ویژه برای دانشآموزان و
معلمان طراحی شده است.
University of Wisconsin-Madison
Materials Research Science and Engineering
:Center Interdisciplinary Education Group
شامل تعداد زیادی اقالم و ماژول آموزشی برای
معلمان است.
 :UVA Virtual Labایــن وبســایت بــر روی
علم نانو برای دانشآموزان متوســطه و راهنمایی
متمرکز شــده اســت .دبیــران نیز میتواننــد برنامه
دروس خود را در این سایت به اشترا ک بگذارند.
ب) برنامــه توســعه پیشــرفته بــرای معلمــان
شامل:
 :MeRELحاوی یک ســری برنامههای توســعه
پیشرفته برای معلمان است،
Nanotechnology and Career Knowledge
 :(NACK) Centerبخشی از برنامه  Nano4meاست
و برنامه توســعه پیشــرفته را برای آموزشدهندگان
دارد.
 3برنامه  K-12برای دانشآموزان
ســتاد ملی نانو روشهایی برای فرا گیری فناوری
نانو ارائه کرده است .در آمریکا موزه نمایشگاههایی
وجــود دارد که بدون نیاز به حضور فیزیکی امکان
مشــاهده آزمایشــات و نمایشــگاه وجــود دارد و
امــکان بازدیــد آنالیــن مــوزه و آزمایشــات فراهــم
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اســت .عــاوه بر ایــن اتوبــوس فنــاوری نانــو که در
شــهرهای مختلــف جابهجا میشــود ،برنامههای
متعــددی بــرای یادگیــری فنــاوری نانــو حتــی بــا
اســتفاده از بــازی کردن بــا لگو ارائــه میدهد .این
روشهــای جــذاب و ســرگرمکننده بــرای یادگیری
فناوری نانو شامل موارد ذیل است:
 :Nanoozeمجلــه آنالیــن و چاپــی دانشــگاه
کورنــل 1بهعنوان بخشــی از برنامه آموزشــی شــبکه
ملــی آمــوزش فنــاوری نانــو .ایــن مجلــه دارای
بازیهای آنالین ،مقاالت به ســه زبان انگلیســی،
پرتغالــی و اســپانیایی اســت .در مجموعــه Walt
 Disneyدر فلوریــدا نیز نمایشــگاه نانوفناوری دایر
اســت .در این نمایشــگاه بازدیدکنندگان از طریق
آزمایشــاتی بــا دنیای فناوری نانو آشــنا میشــوند.
در دیزنــی لنــد کالیفرنیا نیز نمایشــگاه مشــابهی با
عنوان ® Tomorrowlandوجود دارد.
 :NanoDayجشــنواره ملی نانو اســت که هرساله
به مدت یک هفته در بیش از  ۲۰۰موزه علم و ســایر
مکانهــا در سراســر آمریــکا برگــزار میشــود .در ایــن
جشــنواره ،فناوری نانو با روشهای هوشمندانه به
افراد در همه سنین آموزش داده میشود .اطالعات
بیشــتر در این مورد در وب ســایت شــبکه  NISEبه
نشانی  www.nisenet.orgارائه شده است.
در وبســایت آموزشــی  NISEنیــز مجموعــه
تصاویــر  VizLabارائــه شــده اســت کــه تصاویــر
جذابی در زمینه فناوری نانو هستند (شکل .)۲
دنیــای عجیــب و جدیــد فنــاوری نانــو :شــامل
ویدئوی  ۱۷دقیقــهای مقدماتی برای فناوری نانو
اســت که در دانشــگاه کمبریج تولید شــده است.
ایــن ویدیو حــاوی تصاویــر واقعی و جالــب از مواد
با مقیاس نانو اســت که با چشــم غیرمسلح امکان
مشاهده آنها وجود ندارد.
برنامه  ،How Small is Nanotechnologyروشی
مبتنــی بــر چندرســانهای تعاملــی بــرای یادگیــری
فناوری نانو اســت .این برنامه بخشــی از وبسایت
 NanoZoneاســت کــه توســط دانشــگاه کالیفرنیا-
برکلی ارائه شده است.
 Dragonfly TV’s Nanosphereبخشــی از
برنامه آموزشــی اســت کــه از ترکیبــی از برنامههای
تلویزیونــی ،اطالعــات مبتنی بــر وب و اقالم چاپی
استفاده میکند.
مــوزه علــم و فنــاوری بوســتون نیــز پادکســت،

اخبــار تلویزیونــی ،ویدیوهایــی از فعالیتهــای
جــاری پخش میکند .این مــوزه در برگزاری برنامه
 NanoDayنیز فعالیت دارد.
 4مسابقات ملی در زمینه فناوری نانو
عــاوه بر این فعالیتهــا در زمینه آموزش فناوری
نانــو ،مســابقاتی نیــز به صــورت ســالیانه در زمینه
فنــاوری نانــو برگــزار میشــود کــه در ادامــه معرفی
خواهند شد.
 1.4مسابقهEnvisioNano
موسســه تحقیقــات و توســعه فــدرال تحــت نظــر
 NNIو بــا حمایــت  NNCOبــا نمایش دســتاوردها
و ایجــاد مجموعههایــی تحت نظــر  NNIدر زمینه
آمــوزش عمومی فناوری نانو فعالیت میکند .یکی
از این فعالیتها مســابقه  EnvisioNanoاست .در
این مسابقه ،دانشــجویان (حداقل  ۱۸سال سن)
و محققــان پســادکترای حاضــر در آمریــکا تصاویــر
خــود را بــه همراه توصیــف دقیق علمی آن ارســال
میکنند .نمونهای از تصویر برگزیده ســال  ۲۰۱۸در
شکل  3نشان داده شده است.
 2.4مسابقهNanoFilm
در مســابقه  NanoFilmاز افراد خواســته میشود
کــه در مــورد فنــاوری نانــو صحبــت کننــد .افــراد
حاضر در این مســابقه باید حداقل  ۱۸ســال ســن
داشــته باشــند .داوری ویدیوها به صــورت آنالین
انجــام میشــود و تمامــی افــراد میتواننــد در آن

شــرکت کننــد .ویدیوهــای انتخــاب شــده توســط
آرای عمومــی ،تحــت داوری  NNIقــرار گرفتــه و
ویدیوهای برتر انتخاب میشــوند .ویدیوهای برتر
به همراه نام افراد و توضیحاتی در مورد تحقیقات
آنهــا بــه صورت یــک مــاه در صفحه ســایت NNI
نمایش داده میشود .همچنین تمهیداتی جهت
مشــاهده ویدیوهای برتــر در کنفرانسهای فنی و
سمپوزیومها درنظر گرفته شده است.
 3.4مسابقاتGENNANO
ایــن مســابقات بــرای دانشآمــوزان راهنمایــی و
دبیرســتان (کالس  ۶تــا  ۱۲در قالــب تیمهــای  ۲تا
 ۳نفــره) برگــزار میشــود .عنــوان مســابقه امســال
 Superheroes Inspired by Scienceاســت .در
ایــن مســابقه بایــد از تحقیقــات حــال حاضــر کــه
بــه صــورت اخبــار و یــا مقــاالت علمی چاپ شــده
اســت ،استفاده شود و شــرکتکنندگان متنی را به
ُ
همــراه کمیــک یا ویدیو ارســال میکننــد که در آن
قهرمــان آنهــا نمایــش داده میشــود .برگزیدگان
این مســابقه در جشــنواره علم و مهندســی آمریکا
شــرکت میکننــد .جایزه نقــدی برای جایــگاه اول
 ۱۵۰۰دالر ،جایــگاه دوم  ۱۰۰۰دالر و جایــگاه ســوم
 ۵۰۰دالر درنظر گرفته شده است.
 5پادکستهایNanoNugget
مجموعه پادکستها و ویدیوهایی است که در آن
اســاتید مختلف در حوزههای مختلف فناوری نانو
توضیح میدهند.
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