پيام آموزشي (:)1
آموزش خوب چيست؟
دادن مجال به شاگرد است از طريقي منظم و اصولي ،به نحوي
كه مطالب را خودش كشف كند (جورج پوليا).

پيام آموزشي (:)2
حل مسئله چيست؟
حل مسئله ،درگير شدن در وظيفه ،تکليف و فعاليتي هست که روش حل آن از پيش شناخته شده
نيست ،به اين خاطر براي يافتن راه حل ،دانش آموزان بايد آن را از درون دانش خودشان
بيرون بکشند و از مسير اين فرايند ،آنها اغلب درک و فهم هاي جديد رياضي را رشد و توسعه
خواهند داد ( .)NCTM،2000

پيام آموزشي (:)3
صورتبندي يك مسئله ،اغلب اساسي تر از حل آن است كه ممكن
است صرفا" چيزي در حد يك مهارت تجربي يا رياضي باشد
(انيشتين و اينسفلد).

پيام آموزشي (:)4
تكليف حل مسئله خوب ،داراي ويژگي هاي زير است:
 -1دانشآموز را درگير و عالقهمند ميسازد -2 ،حاوي محتواي رياضي مهمي است-3 ،
با ساير مسئلهها و مفهومهاي رياضي مرتبط ميشود -4 ،باز-پاسخ و غيرمعمولي است،
 -5بهسادگي با استفاده از يكرويهي از پيش آموختهشده ،قابلحل نيست-6 ،
چالشبرانگيز و درعينحال قابلدستيابي توسط دانشآموزان است -7 ،نيازمند پافشاري
است.

پيام آموزشي (:)5
اثبات چيست؟
اثبات ،يك استدالل رياضي متشكل از دنبالهاي منطقي و بههمپيوسته از گزارههاست
كه يك ادعاي رياضي را تأييد يا رد ميكند و ويژگيهاي آن بهقرار زير است:
الف) شامل گزارههاي معتبري است كه بدون نياز به توجيهات بيشتر توسط افراد كالس
پذيرفته و استفاده ميشود .ب) دربرگيرنده شكلهاي مختلفي از استدالل است كه
ازنظر افراد كالس ،معتبر و قابلفهم ميباشد .ج) شامل شكلهاي گفتاري مناسب،
قابلفهم و شناختهشدهاي است كه بهمنظور برقراري ارتباط با افراد كالس مورداستفاده
قرار مي گيرد (استايليانيدز.)2007 ،

پيام آموزشي (:)6
اهداف آموزش رياضي:

ما دو نوع هدف در مدارس داريم،

هدفهاي خوب و محدود (پوليا):
هدف خوب و محدود مدارس ابتدايي ،تدريس مهارتهاي حسابي ،يعني جمع ،تفريق ،ضرب ،تقسيم
و شايد كمي بيشتر از اينهاو همچنين ،تدريس كسرها ،درصدها ،نسبتها و شايد بيشتر از اينهاست.
اين هدف خوب و محدود مدارس ابتدايي است  -يعني انتقال اين دانش  -و هرگز نبايد اين را فراموش
كنيم.

يك هدف متعاليتر:
ميخواهيم كه تمام منابع كودک در حال رشد را پرورش دهيم و نقشي كه رياضي بازي ميكند،
بيشتر درباره تفكر است .رياضي يك مكتب تفكر است؛ اما تفكر چيست؟ براي مثال ،تفكري كه
ميتوانيد در رياضي ياد بگيريد اين است كه از پس تجريد برآييد .شما بايد تمام شخصيت دانشآموز را
پرورش دهيد و تدريس رياضي بهخصوص ،بايد تفكر را پرورش دهد.

پيام آموزشي (:)7
اطالع از اينكه مسائل ميتوانند با راههاي مختلف حل شوند در روشي كه دانش آموزان با مسائل برخورد
ميكنند تأثير خواهد گذاشت .دانشآموزي كه فكر ميكند تنها يك ”راه درست“ براي حل مسئله وجود
دارد ممكن است كه روي مسئله خاصي مدتي فكر كند و اگر توفيقي حاصل نكرد آن را رها كند و منتظر
بم اند تا در كالس تكنيك حل به او ارائه شود و اين الگويي است كه بيشتر دانش آموزان ما در مدرسه
بكار ميگيرند (كمك به كودكان در يادگيري رياضيات.)1331 ،

