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پای درس تجربه:

چگونه یک پل آموزشی بسازیم؟
مترجم :زهرا ا کرمی ،عضو کانون برگزیدگان باشگاه نانو

چگونه دانشآموزان را با علم مواد و فناوری نانو آشــنا کنیم؟ در این نوشــتار،
پیرفرانسســکو ریــکاردی و کالریــو گولیتــی مزایــای فعالیتهــای فوقبرنامــه
طراحیشده توسط پژوهشگران و معلمان را شرح میدهند.
ما با فعالیت در برنامههای ترویجی آموزشــی که توسط دپارتمان فیزیک اجرا
میشــود ،متوجــه شــدیم معلومــات دانشآمــوزان دبیرســتانی درزمینــه علم
مواد و فناوری نانو بسیار محدود است .منابع آموزشی متنوعی در این زمینه
در دسترس دانشآموزان و معلمان قرار دارد:
(www.materialsworldmodules.org; www.pls.scienzamateriali.
)unimib.it
امــا ازآنجا کــه ایــن موضوعــات در برنامه درســی ملــی ایتالیا گنجانده نشــده،
تنها در متون مباحث عمومیتر مانند فیزیک و شیمی بهطور خالصه به این
مباحث پرداخته میشود.
یــک گام در مســیر ارتقای شــرایط موجــود ،معرفی علم مواد و فنــاوری نانو در
ســطح دبیرســتانها ،بهعنوان یکــی از ســرفصلهای خــاص در برنامه علمی
ملــی  PNLS۱بود .این برنامه توســط وزارت آمــوزش و پژوهش ایتالیا با هدف
ایجــاد ارتباط میان مدرســه و دانشــگاه اجرا میشــود .برنامه شــامل طراحی
پروژههــای آموزشــی متمرکــز بــر پژوهشهــای پیشــرفته اســت .ایــن پروژههــا
حاصــل همــکاری معلمیــن و دانشــگاهیان اســت و بســیار مورداســتقبال
دانشآمــوزان و معلمیــن قــرار گرفته اســت .متاســفانه این پروژههــا علیرغم
موفقیت هنوز پرا کنده و منفردند.
تجربــه  PNLSراهــی مؤثــر بــرای آشــنایی دانشآمــوزان بــا فنــاوری نانــو بود؛
برنامهای فرادرســی که دبیرســتان  E. Fermiدر کوزنسا با همکاری دپارتمان
فیزیک دانشــگاه کاالبریا ،در سپتامبر  ،۲۰۱۶اجرا کرد .گروهی از دانشآموزان
 ۱۴ســاله در دوره فوقبرنامــه متمرکــز بــر علم مواد شــرکت کردند .بــرای اولین
ســال ،دوره «فناوریهــای وابســته به فیزیــک و علم مواد» ،ماننــد دورههای
رســمی فیزیک ۴۰ ،ســاعت به طول انجامید .هدف این اســت که درنهایت،
این دوره به کل پنج سال دبیرستان در ایتالیا گسترش داده شود .این ابتکار
تا کنون در دبیرســتانهای  G.Bertoدر شــهر کوچک ویبو ولنتا و دبیرســتان
 C.Darwinدر رم بــا همــکاری دوره کارشناســی علــم مــواد دانشــگاه رم ــــ تــار
ً
ورگاتا اجرا شده است .محتوا عموما براساس فعالیتهای آزمایشگاهی است
و بــا همــکاری جــدی میان پژوهشــگران دانشــگاه و معلمان مــدارس درحال
رشــد اســت .اهمیت فناوریهای وابسته به فیزیک و مواد از دیدگاه تاریخی،
اجتماعــی و اقتصــادی نیــز موردتوجــه واقعشــده ،بنابرایــن دانشآمــوزان
«آموزش علم برای شهروندان مسئول» را بهطور کامل دریافت میکنند .بعد
از سال اول ،مشخص شد که قدرت این برنامه ،ماهیت غیررسمی آن است.
مزیت بزرگ برنامههای غیررســمی این اســت که آزادانه توســط دانشآموزان
انتخاب میشــوند و برنامه درســی قابلتغییری دارند که مطابق درخواســت
دانشآمــوزان و معلمان آنها تنظیم میشــود .بههمین دلیل برنامه شــامل
امتحــان و ارزیابــی نیســت چرا که بهبــود عملکرد در مدرســه از اهداف عمده
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ایــن طــرح بهشــمار نمــیرود .اولیــن هــدف مــا بهبــود نگــرش دانشآمــوزان
بــه علــم نانــو اســت و انتظار مــیرود آنها ارزش همــکاری علمــی و رقابت را از
تعامالت اجتماعیشــان در محیطی مشــارکتی فرا بگیرند .نقش دانشمندان
در ایــن محیــط بســیار مهم اســت چرا کــه آنهــا میتوانند موضوعــات جدید
علمــی را در مدرســه عنــوان کــرده و روش و چشــمانداز فرآینــد پژوهش علمی
را به دانشآموزان آموزش دهند .بعضی از فعالیتها در آزمایشــگاه دانشــگاه
انجــام میشــوند .مــا بــر ایــن باوریم که حضــور منظــم در محیط دانشــگاه در
دوران تحصیل در مدرســه ،دانشآموزان را برای ســطوح آموزشی باالتر آماده
میکنــد .آمــوزش در مقطع دبیرســتان با چالش افزایــش دانش علمی در یک
پژوهــش و محیطــی غنی از نوآوری روبهروســت .چرا کــه فناوریهای نوظهور
هنــوز نمیتواننــد نقــش ثابتــی در برنامههای درســی رســمی مدارس داشــته
باشــند ،ما با تکیه بر همکاری میان مدرســه و دانشــگاه رویکردی «پایین به
باال» ارائه دادهایم .ایده بســیار ســاده و قابلاجرا اســت و میتواند بهســادگی
تکرار و ســازگار شــود ،زیرا انعطافپذیری در برنامههای مدرسه درحال حاضر
بــه بســیاری از سیســتمهای آموزشــی در سراســر دنیــا معرفــی شــده اســت.
امیدواریم ابتکارمان برای دیگر طر حهای مشابه الهامبخش باشد تا علم نانو
بهطور ساختاری و بلندمدت در آموزش مقطع دبیرستان وارد شود.

سال شانزدهم اسفند 139۶شماره    12پياپی 245

 1. NATURE NANOTECHNOLOGY - VOL 12NOVEMBER 2017

