الگوي نظري ساحت هاي تربيت
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منظور از الگوی نظری :
" طرحوارۀ مفهومي نظام مندي است ،متشكل از عناصر مربوط به جريان تربيت
و روابط ميان آن ها كه پاسخ هاي مستدل و عامي را براي هدايت مربيان در
عمل تربيتي فراهم مي آورد".
هر الگوی نظری شامل سه دسته مؤلفه است:

(«حدود و قلمرو»« ،رويکرد» و «اصول» ).

ساحت تربيت تربيت علمي و فناوري بخشي از جريان تربيت رسمي و عمومي است كه ناظر به
كسب شايستگيهـا (صفـات و توانمنـديهـا ومهـارت هـا)يي است كه متـربيان را در شنـاخت و
بهرهگيري و توسعۀ نتايج تجارب متراكم بشري در عرصۀ علم و فناوري ياري كند تا بر اساس
آن متربيان قادر شوند ،با عنايت به تغييرات و تحوالت آينده ،نسبت به جهان هستي (نگاه آيهاي
به هستي) و استفاده و تصرف مسئوالنه در طبيعت (نگاه ابزاري) ،بينشي ارزشمدار كسب
كنند.

تركيب نگاه آيهاي و ابزاري منجر به تصرف و بهرهگيري مسئوالنۀ از طبيعت منجرخواهد شد،
كه ميتواند به يک راهبرد اساسي در نگاه انسان به طبيعت و حفظ و مراقبت از آن بينجامد.

اين ساحت از تربيت ناظر به رشد توانمندي افراد جامعه در راستاي فهم و درک دانشهاي پايه و عمومي،
كسب مهارت دانشافزايي ،بهكارگيري شيوۀ تفكر علمي و منطقي ،توان تفكر انتقادي ،آمادگي جهت
بروز خالقيت و نوآوري و نيز ناظر به كسب دانش ،بينش و تفكر فناورانه براي بهبود كيفيت
زندگي است.
بر اساس مباني «نگاه توأمان آيهاي و ابزاري به طبيعت» از مجموعۀ مباني ارزششناختي فلسفۀ
تربيت در جمهوري اسالمي ايران..

مهم ترين جهت گيري ساحت تربيت علمي و فناوري ،کلنگر و تلفيقي در چهارچوب نظام معيار اسالمي است که برخي از
مشخصه هاي آن عبارت اند از:
•

تلفيق نظر و عمل يا توجه همزمان به تربيت نظري و عملي كه در معناي وسيعتر ،ناظر به تلفيق علم و
فناوري است؛

•

تلفيق نگاه آيه اي به طبيعت و نگرش ابزاري و شناخت آن با همديگر(يعني ضمن شناخت طبيعت به مفهوم
آيه اي 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 رويكردهاي پژوهش كمّي و كيفي؛

•

مالحظه درهم تنيدگي مرزهاي علوم و رشتهها ي علمي؛ كه طي آن تالش ميشود متربيان ديدگاه و
نگرشي جامع نسبت به جهان هستي بيابند؛

-1توجه به درک متربيان از جهان هستي ،از منظر ارتباط با خدا (درک عظمت خلقت و تعظيم خالق)؛
-2توجه متعادل و متوازن به عرصه هاي علوم نظري(انساني رياضي و تجربي) وكاربردي و حوزۀ فناوري؛
 -3ارتباط محتواي يادگيري با زندگي فردي و اجتماعي حال و آيندۀ متربيان؛
-4ارزشمداري و توسعۀ ارزشهاي اخالقي؛
-5رشد توانمنديهاي تفكر منطقي ،خالق ،نقاد و حل مسئله؛
•

-6زمينه سازي براي توليد علم از طريق تكوين و تعالي توانمنديها ومهارت هاي عملي (كمّي و كيفي)متناسب با نيازها
و زندگي متربيان؛

•

-7توجه به چشمانداز آيندۀ رشد و توسعۀ علم و فناوري در زندگي بشر.

