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سومین كارگاه آموزشيـ  تبییني  معاونت سامان دهي منابع آموزشي 
ــي زبان و ادبیات فارسي  و تربیتي به تبیین رويكردهاي برنامه  درس
اختصاص داشت که در فضای بیست وهشتمین نمايشگاه بین المللی 
کتاب تهران برگزار شد. پیش از اين رويكرد های نوين برنامه  درسي 

رياضي و علوم تجربی مورد بررسی قرار گرفته بود.
انتظار می رفت اين كارگاه ها موجب شود ناشران و مؤلفان کتاب های 
آموزشی با رويكردهاي برنامه  درسی زبان و ادبیات فارسي آشنا شوند 
ــنیدن  دغدغه ها و پرسش های مؤلفان اين  و متقاباًل فرصتی برای ش
ــؤاالت و ابهامات آن ها  کتاب ها فراهم آيد و در فضايی همدالنه به س

پاسخ گفته شود. 
ــي و  ــلدره، رئیس گروه زبان و ادب  فارس ــر فريدون اكبري ش دكت
ــامان دهی منابع  آموزشي و تربیتی اداره اين برنامه  ارزياب محترم س

را برعهده داشت.

ــتان عزيز.  ــما دوس ــالم بر ش به نام پروردگار پاك و مهربان. س
ــم كه چند لحظه به اين صفحه   نگاه  ــن گام، دعوت مي كن در اولی

ــگردهاي زبان آموزي كارم را آغاز كردم و  ــد. من با يكي از ش كنی
ــت. نخستین درگاه يادگیري و زبان آموزي،  آن تكیه بر تصوير اس

چشمان ماست. 
ــه دارد. يك كفة  ــرازو، دو كف ــل ت ــي، مث ــوزش زبان  فارس آم
ــفاهي زبان و كفة ديگر كفة نمادهاي  مهارت هاي خوانداري يا ش
ــت. در اين سال ها،  از همان پاية  ــتاري اس خطي يا مكتوب و نوش
اول، كتاب هاي ما اين دو كفه را با خودش دارد؛ يعني مهارت هاي 

خوانداري و مهارت هاي نوشتاري.
 از سال 1389، براي اين دو دريچه، ما آگاهانه برنامه ريزي هايي 
كرديم. درس نخست كتاب اول دبستان، نگاره است كه بنیان آن 
ــت؛ به زبان ساده تر از نگاره ها  ــواد ديداري استوار اس بر تقويت س
ــنجه دو چشم شكل مي گیرد. چشم  بنیان  پیكره  زبان آموزي با س
چه مي كند؟ فراخناي ذهني زبان آموز را مايه ور و سیراب مي سازد. 
ــم. دنیاي ذهن  ــه مي ده ــخنم را ادام ــك تمثیل ديگر س ــا ي ب
ــت كه جويباران و  ــت. چونان دريايي اس ــما اقیانوس اس من و ش
ــوي اين اقیانوس روان مي شوند. آن رودها و  رودبارك هايي به س
جويباراني كه جاري و زالل و گوارا به سمت دنیاي مغز مي ريزند 
ــا و زايايي و گوارايي  ــتند؟ ما براي پروردن اين جويباره چه هس
ــم. يعني برنامه اي  ــمي برنامه مي دهی ــن رودها در آموزش رس اي
ــواد ديداري و ثانیًا سواد شنیداري. ما  آگاهانه براي پرورش اواًل س
ــم و گوش و اعضای حسی ديگر همه  ــت كه چش باورمان اين اس
ــه تربیت دارند. اصلي ترين كاركرد هاي حوزة زبان آموزي ما   نیاز ب
بر دوش حواس  پنج گانه استوار است. همان طور که علي بن عثمان 
هجويري در كتاب كشف المحجوب گفته  است: »اي عزيز، خداوند 
در وجود ما پنج در نهاده است. دِر ديدن، دِر شنیدن، دِر پسودن 
ــاوايي(، دِر بويیدن، دِر چشیدن.« پايان جمله اش هم  )لمس، بس

 رويكرد برنامه درسي زبان و ادبیات  فارسي
 با تأكید بر زبان آموزي
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ــاالران عقل و  ــت. مي گويد: »و اين پنج، سپهس ــخن اوس جان س
علم اند«. 

ــما كه در پهنه زبان آموزي كار مي كنید،  از  ــتان عزيز، ش دوس
ــره مي گیريد؟ چقدر  ــم چقدر به ــاالر عقل و عل اين پنج سپهس
ــس داريد؟ در  ــروردن اين پنج ح ــه براي پ ــزي آگاهان برنامه ري
برنامه ريزي درسي رسمي، تالشمان اين است كه اين دريچه هاي 
پنج گانه را بگشايیم. در حوزه گستره زبان آموزي ما چند كلیدواژه 
داريم كه اگر به همه نرسیم، امروز  دو سه تا را مي گويم و باقي را 

به زمان ديگر مي گذارم.

پهنا و گستره
ــزي هر زبان آموز  ــترة زبان آموزي، همان دنیاي مغ  پهنا و گس
است. به زبان ديگر، ما در كالس زبان آموزي، خواسته يا ناخواسته، 
ــتیم. مغز كارخانه اي  در حال پروردن دنیاي مغزي زبان آموز هس
است كه نیاز به مواد اولیه دارد. اين تصوير را تماشا كنید. خوانش 
ــت؟ اين تصوير، فشردة تمام حرف هايي  شما از اين تصوير چیس
است كه من تا حاال گفتم. فرايند ياددهي ـ يادگیري، برفرايندهاي 
ــي نیم كرة چپ و  ــاي دوپارة مغز يعن ــر پاية كاركرده مغزي و ب
نیم كرة راست استوار است. اگر ما در كتاب، براي زبان آموز، نگاره 
 و همراهش واژه  آورده ايم، اين مبتني بر كارآيي دوپاره مغز است؛ 
تصوير و واژه، هر دو به ذهن مخابره مي شوند؛ هم عكس برداري از 

پیكرة كلي تصوير و هم نمودبرداري از ساختمان واژه.
ــازه نگر  ما دو رويكرد عام در حوزه زبان آموزي داريم: رويكرد س
ــی ، بر بنیان مباني  ــی و رويكرد پیكره نگر يا كلي بین ــا جزئی بین ي
ــناختي و روان شناختي. ما چند سال است كه زبان آموزي  زبان ش
ــي(، بر رويكرد  ــانه هاي زباني فارس ــتین نش را )در آموزش نخس
ــتوار كرده ايم. انسان در نخستین  پیكره نگر يا رويكرد كل بیني اس
ــپارد؛  ــا تصويري از كل آن را به ذهن مي س ــي با پديده ه روياروي
ــان. به همین  ــن يعني توجه به نگرش پیكره اي يا كل بیني انس اي
ــي، نگاره و پیكره واژگاني را با  ــت كه ما در كتاب درس خاطر اس

هم درآمیخته ايم.
ــم، واژه را تلفظ  ــان دادن تصوير از از راه چش آموزگار كه با نش
مي كند، دريچه هاي گوش زبان آموز به كار گرفته مي شود؛ يعني 
ــان به دنیاي  ــت آوايي واژگان زب ــت تصويري و باف ــان باف هم زم
ــي و  كمك درسی  ــود. مؤلفان كتاب هاي آموزش ذهن برده مي ش
ــران و  ــه توجه كنند. برخی از ناش ــان به هر دو جنب ــد هم زم باي
ــازه نگر يا رويكرد  مؤلفان، کتاب خود را از همان آغاز با رويكرد س
ــن خاطر، ما  مجبوريم آن را  ــي تدوين می کنند. به همی جزئي بین
ــمت و سوي رويكرد آموزشي  رد  کنیم؛ چون جرياني وارونه با س

كتاب درسي است. 
ــد، آن ها را دچار  ــت خانواده ها مي افت ــن كتاب به دس وقتی اي
سردرگمي مي كند. خانواده ها كتاب را به آموزگاران مي رسانند و 
آن ها را هم دچار گم گشتگي مي كنند كه اين درست است يا آن. 
ــت كه مرجع، كتاب درسي است  ــه تأكیدمان اين اس ما همیش
ــي و كتاب معلم  ــا كتاب درس ــو ب ــد كارافزارهايي كه همس و بع
است. بنابراين دوستان ناشر كه زحمت مي كشند، سرمايه گذاري 
ــد و نیروهاي علمي را در اين بخش به كار مي گیرند، الزم  مي كنن
ــخن باشند. يك صدايي در  ــت با ما در جهت گیري كلي هم س اس

رويكرد ضرورت برنامه است. مباني برنامه  نبايد دستخوش تغییر 
شود. 

ــت كه مبتني بر جهان بیني  رويكرد همان جهت گیري كلي اس
ــي است. من همیشه وقتي مي خواهم رويكرد را  برنامه ريزي درس

تعريف كنم از اين بیت مثنوي استفاده مي كنم كه مي فرمايد:
پیش چشمت داشتي شیشه كبود

زين سبب عالم كبودت مي نمود
بشكن اين شیشه كبود زرد را 

تا ببیني گرد را و مرد را
ما اگر بخواهیم تغییرات برنامه  درسي را ببینیم، الزم است غبار 
آموخته هاي پیشین و غبار عادت ها را كنار بزنیم. بسیاري از اولیا 
ــا خیلي خوب بود؛ االن خیلي  ــگ مي زنند و مي گويند زمان م زن

بد شده است.
هرچه رفت از عمر، ياد آن به نیكي مي كنند

چهرة امروز در آيینه فردا خوش است
ــوند. بايد با توجه به  بچه هاي امروز با غذاي امروز پرورده مي ش

نیازهاي كودكان پیش برويم.

روش ها
ــي خودتان و  ــوش و توان علم ــه فراخور ت ــما ب در روش ها، ش
تجربه ها و يافته ها مي توانید دانش هايي را به كار بگیريد. ما گفتیم 
ــر نگارش پیكره اي  ــوزي، تمام تأكید ما ب ــت زبان آم در گام نخس

ــه تعداد  ــوزش، ب ــاال در روش آم ــت. ح اس
ــته باشیم.  آموزگاران ما مي توانیم روش داش
ــي نداريم. البته برخي  اينجا هیچ محدوديت
ــي از آموزه ها هم خواني و  ــا با برخ از روش ه
ــازي نیكوتري دارند و آموزش را كارا و  هم س
ــازند. آن پنج دريچه يادگیري  مؤثرتر مي س
ــور خداداد در  ــای پنج گانه   ـ به ط ـ حس ه
ــت؛ منتها آموزش  وجود هر زبان آموزي هس
ــتر بر دو دريچه چشم و گوش استوار  ما بیش

بوده است: خواندن و نوشتن. 
ما تأكید می کنیم در حوزه هاي خوانداري زبان يا حوزه شفاهي 
ــت: اول توجه به پاره مهارت هاي  دو چیز گرانیگاه برنامة زبان ماس

خوانداري.
ــي يا نرم افزار تولید كنند  ــانی كه مي خواهند كتاب آموزش کس
ــاي خوانداري يكي  ــد. در قلمرو مهارت ه ــد به اين توجه كنن باي
ــا ريزمهارت ها و خرده  ــاي ما توجه به پاره مهارت ها، ي از بنیان ه
مهارت هاي زباني يعني لحن، تكیه، مكث، درنگ، كشش، گسست، 
ــت.   اگر  نرم افزارهايي يا لوح هاي فشردة گويا  فراز، فرود آوايي اس

مي خواهند تولید كنند، بايد به اين ها توجه كنند.
ــت؛ ولي شما با  ما معتقديم متن، يك چیز بي روح و بي جان اس
خوانش نیكو به آن روح و جان مي دمید. خوانش شما اگر درست 
ــد، نیاز به معنا كردن متن نیست. ما پرهیز مي دهیم  و رهوار باش
ــا را معنا نكنند؛ وگرنه دانش آموز  همكاران خودمان را كه متن ه
در كالس تبديل به میرزابنويس مي شود. بگذاريد ذهن خودشان 
ــان از آنچه مي بیند و  ــد. هر زبان آموزي، بي هیچ گم ــه كار بیفت ب
مي شنود برداشتي دارد که پیداست با برداشت من و شما يكسان 

ما همیشه تأكیدمان 
اين است كه مرجع، 

كتاب درسي است و بعد 
كارافزارهايي كه با كتاب 

درسي و كتاب معلم 
همسو است
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نخواهد بود.
ــرو مهارت هاي خوانداري بايد به آن  دومین نكته اي كه در قلم
توجه كرد، تأكید بر درك خوانداري است. دوستان بزرگوارم، اگر 
ــی تدوين کنید، فعالیت هاي ويژه اي را  مي خواهید كتاب  آموزش

هم براي درك متن طراحي كنید. 
اين كه بگويیم فالن كتاب نوشته كه بود يا فالن شعر از كه بود، 
ــكار و كم عمق  ــا در اين نگاره  چه مي بینید، اين ها اليه هاي آش ي
ــؤال هاي درك متن، تلنگرهايی به ذهن  درك متن است. بايد س
ــود. امروزه  ــن او به ژرفاي متن نزديك ش ــوز بزند كه ذه زبان آم
ــازي تفاوت قائل ايم. براي معنايابي  ارزش  بین معنايابي و معناس
کمی قائل ايم؛ به همین دلیل مي گويم شما 
معنا نكنید؛  بلكه براي معناسازي به ذهن ها 
ــت بدهید، ذهن ها  ــت بدهید. اگر فرص فرص

معناسازي خواهند كرد. 

مهارت هاي نوشتاري
ــت  حقیق در  ــتاري  نوش ــاي  مهارت ه
ــت.  ماس زبان آموزي  ــارت  مه پیچیده ترين 
ــنیدن و  ــا ش ــداري، م ــاي خوان در بخش ه
ــي از جامعه  ــن را به طور طبیع ــخن گفت س
ــش از آموزش  ــم. اين فرايند پی فرامي گیري
ــرد؛ اما  ــه اي انجام می گی ــمي و مدرس رس
آموزش نوشتن، چون بر بنیان قراردادهای اهل زبان استوار است، 
دشواري ها و پیچش هايي دارد كه ممکن است هنوز هم و در اين 

سن و سال، من واژه اي بگويم و شما آن را ناروا بنويسید.
ــگاه هاي اين بخش بسیار است. در اين   چرا؟ براي اين كه لغزش
ــگاهي ـ  مي خواهیم  ــتان تا دوره پیش دانش بخش ما ـ از اول دبس
ــا. از خط خطي  ــانیم به انش ــي كردن برس ــتن را از خط خط نوش
ــد زبان آموزي در  ــا در بیاوريم. اين فراين ــت انش كردن ها قرار اس
ــت. در پهنة خوانداري  زبان آموز بايد متن را  ــتاري اس قلمرو نوش
رهوار بخواند. اصل خالقیت نوشتاري، و انشا، فرجام برنامه ماست. 

اعضای من چشم من است!
ــم فقط اين دو عضوی هستند  ــتم كه چش من بر اين باور نیس
ــت ها هم می توانند چشم  ــما قرار دارند. نه، دس كه در صورت ش
ــد. اگر باور  ــم مي كن ــد كه دو چش ــی كاری را  بكنن ــند. يعن باش
نمي كنید، چشم هايتان را ببنديد و به  سويي برويد. دست ها همان 
تصويرسازي را ذهن براي شما خواهند كرد. كارخانه ذهن نیاز به 
حواس دارد كه ما مواد را از راه همین حواس مي گیريم نه از چیز 
ديگر. چشم بعدی، حس بساوايي است؛ چشم بعد حس چشايی. 
ــخن را به قشنگی و فشردگی  امام علي)ع( در نهج البالغه اين س
ــی اين جمله را من و  ــت: القب مصحف البصر؛ معن بیان کرده اس

شما بارها شنیده ايم:
ز دست ديده و دل هر دو فرياد

كه هرچه ديده بیند دل كند ياد

عناصر پیرازباني
ــت كه من  ــن  نگاهي اس ــر پیرازباني، اي ــن از عناص ــود م مقص
ــما به من داريد؛  ــما يا نگاهي است كه ش ــر ش مي چرخانم بر س

ــن مي دهند و  ــدام  پیامي را به م ــما هر ك ــاي آويخته ش گردن ه
حاالت چهره و حرکات بدن من پیامي از اين سو به شما می آورد. 
چقدر ما از عناصر پیرازباني در آموزش بهره مي گیريم؟ نوع نگاه 
ــهم هر مخاطب از نگاه و توجه من و حتي لحن كالم من در  و س

سخن با شما...  
ــت؛ شايد ما نبینیم و  عناصر پیرا زباني،  خاني كارا در آموزش اس
ــم، اما  اين عناصر اثر گذارند. گاهي بیش از آنچه مي پنداريم،  ندانی
 اثر مي گذارند. گاهي  عبور من از کنار میز شما و درنگ كردن من 
ــما، می تواند بار آموزشي داشته باشد. همه اين ها  بر روي دفتر ش
ــنايید. در آمیختن  ــنیده ايد و با آن ها آش ــر علمي بارها ش را از نظ
تعلیم و تربیت با پهناي وجودي انسان. انسان وجودي تك ساحتي 
نیست. داراي اضالع وجودي است و ساحت هايي دارد. بهره گیري 

از همه حوزه هاي روان شناختي و يادگیري.
نه تنها چشم  جاسوس جمال است

كه راه گوش هم راه خیال است
پیوند اين دو تا با هم نشان مي دهد كه در واقع با هم يك تصوير 
ــه نوعي بیان،  ــازند و بیان مي كنند. يعني ب ــد براي ما مي س واح

بینايي است و بینايي هم نوعي بیان است. 
ما امروز با تمام يافته هاي روان شناسي و زبان شناسي و يافته های 
ديگر اين حرف  را زديم. اما اين بیت از وحشي بافقي )شاعر قرن 
ــبیه  ــه قبل از او هم جامي در قرن نهم ش ــت ک دهم هجری( اس

همین سخن را گفته است. 
بسیاري از آموزه هايي كه ما امروز به نام ديگران و از سرزمین هاي 
ــه اش از فرهنگ خود ماست و ما  ديگر نقل مي كنیم، رگ و ريش

كمتر سراغ اين ها مي رويم. 
در متون ما بنیان هاي اين حرف هاي علمي بوده و هست. منتها 
بايد با چراغ به سراغ اين ها برويم:  »گفتا تو با چراغ بیا تا ببیني ام«. 

بايد در قلمرو فرهنگ و ادب خودمان با بصیرت حركت كنیم، 
ــي كه چنین مجالي ايجاد كردند، به ويژه  من از برگزاركنندگان
ــتان ارجمند سازمان پژوهش و همه كساني كه به  خانم كیا، دوس
اين نشست سامان دادند، تشكر و قدرداني مي كنم. اما عذرخواهي 
ــب اين بحث  ــايد مناس مي كنم از اين که اين مكان، تا حدودي ش

نبود. 
ــازمان پژوهش،  در  ــاءاهلل ما در نشست هاي ديگری در س ان ش
ــن بحث و  ــید براي چنی ــیم. و مطمئن باش ــما باش ــت ش خدم
گفت وگوهايي گوش هاي شنوا هست؛ چون كتاب درسي جايگاه 
مهمی دارد و شايد تنها كتابي است كه بعد از قرآن كريم، وارد هر 
ــود. اين كم فضیلتي نیست. كتاب درسي  خانه اي در ايران مي ش
ــت و آستانه درك و فهم و يادگیري هر سرزمیني هم  ارجمند اس
بر بنیان كتاب هاي درسي اش استوار است. لذا بايد همه ما دست 
ــتیم يك گام به سمت بهتر  ــت هم بدهیم تا از اين كه هس به دس

شدن حركت كنیم. 
خانم هوازين )از نشر گلواژه(: ناشران مختلفي زمینه تألیف 
ــي كار كردند؛ حاال بعضي ها  ــاي كار و تمرين زبان فارس كتاب ه
ــال، بعضي ها با عنوان  ــوان كار و تمرين، بعضی با عنوان ام ــه عن ب
ــما فرموديد  ديكته و بعضی  با عنوان روان خواني. همچنان كه ش
ــتن دو بخش  ــداري و مهارت هاي نوش ــمت مهارت هاي خوان قس
ــران روي دو تا بخش تألیفاتي  ــت كه برخي از ناش جدا از هم اس

پنج دريچه يادگیري � 
حس های پنج گانه   � به 
طور خداداد در وجود 
هر زبان آموزي هست؛ 
منتها آموزش ما بیشتر 
بر دو دريچه چشم و 
گوش استوار بوده است: 
خواندن و نوشتن
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ــتم ببینم رويكرد كل نگر شما روي تألیف اين  داشتند. مي خواس
ــت است و چه تمايلي  ــت و آيا واقعًا درس نوع كتاب ها چه طور اس

وجود دارد و بر چه مبنايي تألیف مي شود؟
ــه درباره  ــن رويکردی ک ــا اي اح�دزاده )نش�ر گل�واژه(:  آي
ــد، به  ــطه دوم هم می رس زبان آموزی گفتید،       وقتی     به  دوره متوس

همین نحو وجود دارد؟ 
ــه چگونگي  ــود ب ــش اول مربوط مي ش دكت�ر اكب�ري: پرس
ــما اگر رويكرد  ــازمان دهي محتوا، ش ــازمان دهي محتوا. در س س
ــي را يكجا گرد  ــید مي توانید آموزه هاي زبان ــته باش تلفیقي داش
بیاوريد. البته اگر توان كار و مهارت  تلفیق درست را داشته باشید؛ 

وگرنه پهنه ها را جدا مي كنید. 
ــوزي توازن و  ــه در حوزه زبان آم ــت ك ــا تأكیدمان بر اين اس م
تفاوت اين دو كفه را حفظ كنیم. چرا؟ چون در آمیختن اين ها در 
آموزش، آموزگار را هم سردرگم مي كند؛ يعني تكلیف را نمي داند 
ــفاهي چه بايد بكند؛ يا براي  که مثاًل براي تقويت مهارت هاي ش
ــگردهايي را بايد به  ــیوه ها و ش پرورش مهارت هاي كتبي چه ش

كار ببرد؟ 
ــخن  ــاًل، وقتی من دارم س ــوزي، عم ــوزة زبان آم ــه در ح اگر چ
مي گويم، گوش من و چشم هاي من هم زمان دارند با شما ارتباط 
برقرار مي كند ) آمیزه اي از كاركرد همه سوية دنیاي مغز(؛ ولي در 
ــت سمت و سوي آموزه هاي ما طبقه بندي علمي  آموزش بهتر اس
داشته باشد. ما بر همین اساس، با توجه به تجربه 90 ساله گذشته 
ــرو مهارت ها را از هم  ــرار داديم كه قلم ــا را بر اين ق ــور، مبن کش
تفكیك كنیم؛ ما براي پرورش زبان در قلمرو مهارت هاي آوايي و 
ــفاهي زبان برنامه داريم و در كتاب مهارت هاي نوشتاري، تمام  ش
ــنیديم بايد تبديلش  ــه را كه گفتیم و گفتند و خوانديد و ش آنچ

كنیم به انشا. 
پاس�خ سؤال دوم فقط يك چیز اس�ت: حركت ما از زبان 
ــت؛ يعني از پايه اول دبستان پلكاني باال مي رويم تا  به ادبیات اس
ــنگین و وزن ادبیات كمتر  پله دوازدهم؛ ابتدا كفة ترازوي زبان س

است؛ اما هرچه  باالتر می رويد بر بار ادبي آموزه ها افزوده مي شود. 
ــگاهي كفة ترازوي محتوا به سمت ادبیات ، گرايان  در پیش دانش
ــتان، بار محتوای آموزه هاي ما به  ــت؛ حال آن که در اول دبس اس
سمت زبان آموزي است؛ يعني هر چه هست در خدمت زبان آموزي 
ــعري آورديم،  ــت. بنابراين اگر آن جا ش ــت.  چیز ديگري نیس اس
ــواد  ــنیدن و تقويت س هدف فقط پرورش گوش كردن و خوب ش

شنیداري است.
س�ؤال: وجود كتاب زبان فارسي در دورة متوسطه دوم،  نشانة 
آن نیست كه ما همچنان به بحث زبان آموزي و مباحث دستوري 
ــي که ديگر  ــگاهي ادامه می دهیم؟ چون زبان فارس تا پیش دانش
بحث ادبیات ندارد؛ بیشتر به بحث دستور زبان و نگارش مي پردازد.

دكتر اكبري: من عرض كردم كه يكي از اصول برنامه، حركت 
از زبان به سمت ادبیات است. 

ــاخه هاي  ــم هرچه باالتر مي رويم، بار ادبي و ش ــد توجه کنی باي
ــه آموزش عمومي  ــود. تا پايه نهم ك ــكار مي ش تخصصي هم آش
ــداري و  ــي مهارت هاي خوان ــرازو، يعن ــه  ت ــن دو كف ــت، اي ماس
مهارت هاي نوشتاري، با هم باال مي روند. مثاًل كتاب فارسي هفتم 
و هشتم داريم و آموزش مهارت هاي نوشتاري يعني همان كتاب 
ــاي قديم. اما به دبیرستان يا متوسطه دوره دوم كه مي رويم،  انش
ــكار مي شود. بنابراين كنار كتاب فارسي، تاريخ  نگاه تخصصي آش
ــت، نثر ادبي  ــت، عروض هس ــت، آرايه هاي ادبي هس ادبیات هس
ــت. اين ها ديگر نگاه هاي كاماًل تخصصي  ــت و نقد ادبي هس هس
است كه با توجه به افزوده شدن به پهناي ادبي برنامه، موجوديت 

پیدا مي كنند. 
آقاي وحید تمنا:  به نظر می رسد الزم است اين جلسات ادامه 
يابد  و درباره برخی برداشت های متفاوتی که داريم   بیشتر صحبت 

کنیم. 
ــي، گاج، افق، گلواژه، فردين،  ــراني مثل قديان در اين مدت ناش
ــي را در  ــاي آموزش ــهم كتاب ه ــترين س ــران و كاگو بیش مبتك

زبان آموزي داشتند

كارگاه تبیین رويكردهاي زبان آموزي در يك نگاه
 تعداد شرکت کنندگان:  42 نفر

 بیشترين شركت كننده: انتشارات قلمچی با 14 نماينده
 تعداد برگه های تکمیل شده: 13 برگه

چکیده نتايج نظرسنجی نشست
ــت در تبیین اهداف و رويكردهای درس  میزان موفقیت نشس
ــط )3(، کم )3(،  ــوزی: خیلی زياد )1(، زياد )4(، متوس زبان آم

خیلی کم )2(
ــاد )1(، زياد )4(،  ــت در رفع ابهامات: خیلی زي میزان موفقی

متوسط )4(، کم )2(، خیلی کم )2(
ــت در زمان های ديگر:   ــدی برای تداوم نشس میزان عالقه من

خیلی زياد )2(، زياد )7(، کم )2(، خیلی کم )1(

درباره شیوه مطلوب برگزاری جلسات: پرسش وپاسخ )8 نفر(، 
میزگرد )4(، سخنرانی و پرسش و پاسخ )1(

ــت های احتمالی مشابه: دو  درباره فاصله زمانی مطلوب نشس
ماه يک بار )5(، سه ماه يک بار )5(، سالی يک بار )2(

ــت: خیلی زياد )2(، زياد  ارزيابی کلی از میزان موفقیت نشس
)3(، متوسط )1(، کم )5(، خیلی کم )1(

اولويت موضوع برای كارگاه بعدی: تفكر و سبك زندگی )8(، 
علوم پايه )2(، پیش دبستان )1(

نقطه قوت
دعوت از مدير گروه

نقاط ضعف
ــخن )4(، فضای نامناسب )2(، يك  پراكندگی و پیچیدگی س

سويه نگری سخنران  )1(
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