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 یآموزش لمیف یتالیجید ریتکث . 20

  متیارزان ق ریتکث( الف

 (در مدرسه و منزل) و آسان عیسر ریتکث( ب

 (با کتاب سهیدر مقا ای یمیقد یها لمیف نســبت به تالیجیدر د) یاصل تیفیبا حفــظ ک ــریتکث (ج

 سالخارج از ک یایساخت جغراف . 21

 بخشد: ینیآن را تجسم ع ایکند و  یبازساز س راالخــارج از ک یایجغراف توانــد یم یآموزشــ لمیف

 ؛(دور اریبس یها کشورها، شهرها و کوه)دور  یایساخت جغراف )الف

 ؛(آب ریز یایآتشفشان و دن)سخت  اریبس یایساخت جغراف (ب

 س.الدر ک یعلم یدهایبازد یایساخت جغراف (ج

گل، جذر و مد  ایبرگ  کینمونه، رشد  یبرا یزمان عاد در مشاهده رقابلیغ یمسائل علم یکردن برخ ینیع . 22

 کسوف و... د،یحرکت ابرها، طلوع خورش ه،یثان در چند ایدر

 اتم، کیدرون  یفضــا یبازســاز مانند بزرگ اریبسـ ای زیر اریبسـ یهـا دهیکـردن پد ینـیو ع یبازسـاز . 23

 و... ها کهکشان گــردش خون،

  ها شیآزما یبرخ نیگزیجا . 24

. شوند یس و مدرسه خطرناک محسوب مالک یبرا ای و دارند ازیمجهز ن اریبس یها شگاهیبه آزما ها، شیآزما یبرخ

ارزش  یعمل یها شیو آزما ها تیفعال البته .شوند یم یلمبرداریاستاندارد، اجرا و ف یدر سطح ها شیآزما نگونهیا

 کند.نمی پر شــک فیلم جای آن را که بی کنند یحفظ م رندهیفراگ تجربة خود را همواره در
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 یریادگیدر مکان  یآزاد . 25

. اما از ابندیحضور  یمشخص یها در ساعت مشــخص یها سالاند که در ک موظف یریادگی یبرا آمــوزان دانش 

 تواند یم یفرد در هر مکان و زمان رد،یگهم مورد استفاده قرار یبه صورت فرد تواند یم یآموزش لمیف که ییآنجا

 شود. یریادگی ندیوارد فرا

 یریادگیدر زمان  ی.آزاد 26

 یکمک آموزش یها رسانه یبرخ ینیگزی.جا 27

 کمـک لةیهـر وسـ ـایژ و المـو ـک،یعکـس، گراف نقشـه، موضـوع خاص ـکیدر مـورد  توانـد یمعلـم نم یگاهـ

 ـنیا از همـة ـادیمناسـب بـه تعـداد ز یآموزشـ لـمیف ـکی کـه با داشـتن یکنـد، در حالـ ـهیرا ته یگـرید یآموزشـ

 معمـول از وةیبه شـ لـمیعالوه بـر اسـتفاده از ف توانـد یم خواهـد شـد. معلم برخوردار یکمـک آموزشـ لیوسـا

 .ـردیآمـوزش بهـره بگ ـنیح بـه طـور مجـزا در لـمیخـاص در ف یصداهـا ـای رهـایتصو
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 (متنوع یها تیک ایژ المونسبت به ).حمل و نقل آسان  28

 یا چند رسانه یها ی.استفاده از توانمند 29

 عکس، صدا، جلوه های بصری، ،متن.استفادة همزمان از  30

 موضوع کی انیب یمستند و ... برا داستان، شن،یمیان ،کیگراف

 یسطح ارتباط بردن الو با 

 

 

 

 یریاددگی -یاددهی ندی.مکمل معلم در فرا 31

 و ضمن خدمت مدت کوتاه یها شرکت در دوره یبرا ری.کوتاه کردن مســ 32

 یعلم یدهایسفرها و بازد ی.کوتاه کردن برخ 33

 لمیف دنید نیح در بردن سطح شناخت الو با یسواد بصر ی.آموزش ضمن 34
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