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  داشت  یاد
  (e-Learning)الكترونیكی  یادگیري گروه   کوشش  به  دارید  روي  پیش  که  کتابی

 آموزگاران تقدیم (SMSC) هوشمند مدارس آموزشی اطالعات فناوري توسعه مؤسسه
 ارتباطات و اطالعات فناوري بكارگیري  به مند عالقه که گردد می محترمی دبیران و

 .  باشند می آموزشی نظام در
 یكی (ارتباطات و اطالعات فناوری طریق از یادگیری و تفکر) کتاب موضوع

 مدارس آموزشی اطالعات فناوري توسعه موسسه فعالیت عمده محورهاي از
 فناوري بر مبتنی آموزش نظام ریزان برنامه توجه حاضر حال در که است هوشمند
 .است نموده جلب خود به را ارتباطات و اطالعات

 و اطالعات فناوري بر مبتنی آموزشی هاي فعالیت مشخصات از صحیح درک
 این در کمی تجربه که دبیرانی براي زمینه ینا در تفكر هاي مهارت و ارتباطات

 آشنایی در تواند می کتاب این مطالعه نتیجه در.  است مشكل بسیار دارند حوزه
.  باشد مفید بسیار ارتباطات و اطالعات فناوري طریق از یادگیري و تفكر با آنان
  زمینه در صحیح درک و شناخت براي موجود فارسی منبع تنها اثر این که چرا

 و باشد می درسی برنامه در تفكر هاي مهارت بر مبتنی ارتباطات و اطالعات فناوري
 دارد، فعالیت  یادگیري، روش نوع این توسعه و گسترش براي که آموزگاري هر

 چشمگیري موفقیت آن براي شده تعریف مالکهاي گرفتن نظر در بدون تواند نمی
 . آورد ارمغان به عرصه این در

 هاي مشی خط و اهداف راستاي در هایی حرکت مشوق چنین، این آثاري که است امید
 .باشد نزدیك درآینده مؤسسه

 
 نژاد ملک غالمرضا

 آموزشی اطالعات فناوری توسعه مؤسسه مدیر
 هوشمند مدارس
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  مطالب فهرست

 
 یادداشت

 مترجم پیشگفتار

 نویسندگان مقدمه

 

 

 رایانه طریق از اندیشی هم و وگو گفت: اول بخش

 

  درس کالس در رایانه از استفاده -

  کودکان به "یكدیگر با کردن صحبت" نحوه آموزش -

  اندیشی هم -

 ارتباطات و اطالعات فناوري و "تفكر هاي مهارت" -

 

 

  و " ارتباطات و اطالعات فناوری طریق از تفکر و وگو گفت": دوم بخش

 درسی برنامه

 

  وگو گفت به پیوستن: ونديشهر و ارتباطات و اطالعات فناوري -

  ارتباطات و اطالعات فناوري و وگو گفت علوم، -

  ارتباطات و اطالعات فناوري و وگو گفت ریاضیات، -

  سواد و ارتباطات و اطالعات فناوري -

 و اطالعـات  فنـاوري  و درسی برنامه در وگو گفت طریق از یادگیري -

 ارتباطات

 

  تحصیلی پیشرفت ارتقاء: گیري نتیجه -
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 مترجم پیشگفتار
 چنان آن آموزشی هاي نظام تحول سرعت یافته، توسعه و پیچیده جوامع در
 با. آید می میان به مدرسه بی جامعه از سخن یكبار سال چند هر که است سریع

 نیز اجتماعی و فردي هاي نیاز جوامع، شدن پیچیده و فنون و علوم پیشرفت
 نیاز پیچیده فنون و علوم به خود جاي در نیز نیازها این ارضاي. شوند می پیچیده

 .است پذیر امكان پیچیده آموزشی هاي روش سایه در علوم این کسب و دارد
 هاي روش در تحول به نیاز همواره نیز تربیت و تعلیم عرصه نظران صاحب

 با خود کتاب در( 2001)آبوت کریس. اند کرده نشان خاطر را آموزش سنتی
 از نقل به "پرورش و آموزش در تحولی: ارتباطات و اطالعات وريفنا "عنوان

 نامیم می "مدرسه" را آن ما که موسساتی ماهیت »: گوید می وینگارتنر و پستمن
 لوهان مك مارشال که آنگونه مدارس، اگر. شوند می تعیین ما خود دست به

 وینر ربرتنو که آنگونه اگر، ندارند؛ همخوانی آموزشی هاي هدف با گوید، می
 برونر، جروم گفته طبق اگر کنند؛ می جدا واقعیت از را کودکان است، معتقد
 اند؛ بناشده ترس مبناي بر هالت، جان اعتقاد به اگر شوند؛ نمی هوش رشد موجب

 گفته به اگر شوند؛ می دار معنی هاي یادگیري ارتقا مانع راجرز، کارل گفته طبق اگر
 خالصه طور به و شوند؛ می استقالل و خالقیت خاموشی موجب فریدنبرگ ادگار

 این و کرد متحول را آنها باید بنابراین دهند، نمی انجام را شود انجام باید آنچه اگر
 .«است اي جامعه هر براي ضروري اي مسئله

 متنوع هاي روش با دانش کسب به عالقه جدید هاي فناوري ورود بنابراین،
 به رو سرعت با اطالعات فناوري کاربرد میان این در. است کرده بیشتر را آن ارائه
 کرده دگرگونی خوش دست مختلف اشكال در نیز را تربیت و تعلیم خود، رشد
 اکنون باشد جامعه و فرد نیازهاي با متناسب که تربیتی و تعلیم اهمیت و است
 . شود می احساس همیشه از بیش
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 در ارتباطات و اطالعات فناوري بكارگیري هاي زمینه معرفی با حاضر کتاب
 براي را تري عملی استفاده راهنماي دارد سعی ابتدایی دوره پرورش و آموزش

 به هدف این که است امید. کند فراهم دوره این کش زحمت و فعال آموزگاران
 منابع بیشتر چه هر شدن تر غنی شاهد نزدیك، آینده در و یابد تحقق خوبی

 . باشیم زمینه این در مطالعاتی

 
 

 لرکیان مریم
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 مقدمه
 آن در که است اجتماعی فعالیت نوعی ها مدرسه در رایانه طریق از یادگیري

 ارائه کتاب این در که 1«اندیشی هم رویكرد». کند می ایفا مهمی بسیار نقش معلم
 هاي فعالیت از کوچك هاي گروه در مشارکتی یادگیري پشتیبانی براي شود، می

 و اطالعات فناوري» از که حال عین در کودکان. کند می تفادهاس رایانه بر مبتنی
 معرض در اندیشی، هم و یادگیري وگو، گفت براي کنند می استفاده «ارتباطات

 چنین که زمانی. گیرند می قرار شنیداري و گفتاري هاي مهارت مستقیم آموزش
 همراه مناسب یدرس ریزي برنامه و ها فعالیت با اي رایانه گروهی کار براي آمادگی

 طول در کودکان تحصیلی پیشرفت افزایش به چشمگیري طور  به تواند می شود،
 .بینجامد درسی برنامه

 ها رایانه آیا که داشته وجود موضوع این شدن روشن براي زیادي عالقه همواره
 تحوالت وجود دلیل به بیشتر. کنند ایجاد تفاوتی کودکان یادگیري در توانند می

 رایانه از استفاده در یادگیرندگان و معلمان هاي روش تنوع و جدید وريفنا مداوم
 بعضی که حالی در. کرد ارائه کلی انداز چشم توان می سختی به درس کالس در

 از تواند می ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده که اند داده نشان جدید تحوالت
 استفاده که دهند می نشان یگرد تحوالت برخی کند، پشتیبانی یادگیري و تدریس

 درک رسد، می نظر به. کند می مشكل را یادگیري هاي هدف به رسیدن رایانه از
 افراد ارزیابی مستلزم تنها نه ارتباطات و اطالعات فناوري با یادگیري و تفكر بهتر

 کاربر کودکان با ارتباط در که است آن نیازمند بلكه است، کار حین در ها گروه یا
 این در. گیرند قرار بررسی مورد آنها هاي ویژگی و شود انجام هایی پژوهش نهرایا

 ریزي، برنامه در معلم شرکت که است آن پژوهش کلی هاي یافته از یكی ارزیابی،

                                                
1- Thinking Together approach 
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 ارتباطات و اطالعات فناوري بر مبتنی هاي فعالیت بندي سازمان و دهی شكل
 .شود منجر کودکان یادگیري بازده در چشمگیري هاي تفاوت ایجاد به تواند می

 هدف که کند می ایجاد آنها در را دوراندیشی این معلمان تخصصی مهارت
 هاي تجربه دهند، تشخصیص را کنونی درک کنند، تدوین را یادگیري واقعی هاي

. بردارند یادگیرنده با وگو گفت براي بیشتري هاي گام و کنند رهبري را یادگیري
 فناوري هاي فعالیت آن در که را اي زمینه توانند می معلمان دیگر، عبارت به

 از کدامیك اما. کنند مدیریت و سازماندهی افتد می اتفاق ارتباطات و اطالعات
 اهمیت واقعاً رایانه مؤثر کاربرد تحقق در معلمان سوي از شده ایجاد هاي زمینه
 دارد؟

 تعامل که فرض این با افزارها نرم بیشتر که آنجاست از مسئله این ضرورت
 طراحی( باشد اي مداخله اگر)است معلم ناچیز دخالت مستلزم رایانه با کودکان

 آیا ببیند تا کند می فراهم را هایی آزمون و اطالعات آموزشی، افزار نرم. اند شده
 قابل کمتر که دیگر، افزارهاي نرم. کند تولید دوباره را آن تواند می یادگیرنده

 بازي طریق از را انفرادي یادگیري که دارند بزارهاییا و منابع  هستند، کنترل
 در که است هایی بازي دربردارنده سرگرمی -آموزشی نوع افزار نرم. انگیزند برمی

 هاي فعالیت کلیه همراه به واقعی اطالعات کردن تمرین یا یادآوري فرصت آن
 افزارها نرم این همه. دارد وجود است، جذاب بسیار کودکان براي که مهیّج تعاملی

 و برد می کار به را آنها معلم که زمانی فقط اما باشند؛ داشته کاربردهایی توانند می
 وگوهاي گفت و تدریس در آنها بكارگیري کردن یكپارچه معناي به معموالً این

 .است یادگیري
 تأمین براي آنها از توانند می معلمان که درس کالس هاي زمینه مهم ابعاد

 :از عبارتند کنند استفاده رایانه بر مبتنی هاي فعالیت کارایی
 پشت و رایانه طریق از یادگیري وگوي گفت آن در که کالس اجتماع ایجاد -

 شود؛ می انجام رایانه
 وگوي گفت درسی، یادگیري بر تأکید با که امكاناتی و افزارها نرم از استفاده -

 کنند؛ می پشتیبانی را یادگیري
 .شود می منجر یادگیري هاي وگو گفت به که هایی فعالیت ایجاد -
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 نوع آن را وگو گفت روسی، شناسی زبان استاد ،باختین میخائیل
 داشته وجود هم اطالعات مشترک درخواست آن در که کند می تعریف مكالمه

 یادگیري وگوهاي گفت در آزاد و پرسشگري نگرش وجود ،(1986 باختین،) باشد
 به اندازها چشم و ها دیدگاه هاي تفاوت به ي،یادگیر وگوهاي گفت در. است ضروري

 طریق از مطلب درک باختین، نظر طبق واقع، در. شود می نگریسته مثبت دید
 در. شود می منجر ما سوي از پاسخ بیان به دیگران وکلمات شود می ایجاد وگو گفت
 احتمالی دالیل با همراه موقت طور به نظرات یادگیري، وگوهاي گفت

 میان، این در. باشند واقعیت بیانگر قطعاً اینكه نه شوند می ارائه ندهکن پشتیبانی
 به فعال طور به افراد همه. شود می هم استقبال آن از و دارد وجود نیز چالش انتظار

. است احترام مورد ها آن مشارکت و شوند می دعوت وگو گفت در کردن شرکت
 فكر یكدیگر هاي حرف   شنیدن و کردن صحبت با که آگاهند کنندگان شرکت

 ضروري فرد هاي دیدگاه رشد تقویت و ارتقا براي عمل این که دانند می و کنند می
 (.2000 مرسر،) است

 بلكه افتند، اتفاق یادگیرندگان و معلمان بین توانند می تنها نه وگوها گفت این
 وجود به نیز مشارکتی کار در کننده شرکت یادگیرندگان بین اندازه همین به

 دانستن ارتباطات، و اطالعات فناوري هاي فعالیت در کردن شرکت براي. آیند می
 محكم هاي زنجیره دهد می اجازه یادگیرندگان به نظرات، تبادل چرایی و چگونگی

 کتاب، این در ،(2002 الكساندر،) بسازند خود ادراک و مسائل از اي گسترده و
 از ها مثال این از بسیاري. شود می هارائ خالق وگوهاي گفت نوع این از هایی مثال
 رایانه پشت گروهی کار بررسی به دهه یك مدت به که «اندیشی هم» پروژه

 آموزش معرض در کودکان «اندیشی هم» پروژه در. است شده گرفته پرداخت، می
 از که حال عین در تا گرفتند می قرار شنیداري و گفتاري هاي مهارت مستقیم
 تفكر و یادگیري وگو، گفت یكدیگر با کنند می استفاده تباطاتار و اطالعات فناوري
 و اطالعات فناوري مناسب هاي فعالیت با وقتی هایی، برنامه چنین. باشند داشته

 پیشرفت توانند می شوند همراه معلم دخالت و درسی ریزي برنامه ارتباطات،
 افزایش اي مالحظه قابل طور به درسی برنامه طول در را کودکان تحصیلی

 و مربوطه پژوهشی هاي مطالعه ،«اندیشی هم» رویكرد تشریح به کتاب این.دهند
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 مؤثر بكارگیري در که مهمی نقش ایفاي در معلمان به تا پردازد می آنها هاي یافته
 .رساند یاري دارند، ارتباطات و اطالعات فناوري قدرتمند ابزارهاي

 بین آن در که دارد درسی کالس ایجاد به بستگی رویكرد این قدرت
 وجود مشترک هدف و متقابل اعتماد یادگیرندگان و معلمان بین و یادگیرندگان،

 پژوهشگران تمام به اصل این تعمیم مبناي بر «اندیشی هم» پژوهش. باشد داشته
 تشریح، و تحلیل ها، پژوهش از استفاده کالسی، کار طریق، این از. است استوار
 ارتقاء. یابند می گسترش برابر وگوي گفت طریق از هک هستند مشترکی هاي اقدام
 و پژوهش بین تعامل کارایی افزایش در رایانه با یادگیري و تفكر مؤثر هاي شیوه
 .هستند نیاز مورد زمینه دو هر در یادگیري وگوهاي گفت زیرا است؛ مؤثر عمل

 رشد. ودش می برابر دو شهروندي، بر تأکید با یادگیري، و تفكر بر کتاب تأکید
 این چگونه اینكه از او درک با کودک، فرد به منحصر مباحث و تفكر هاي مهارت
. است ارتباط در برد، کار به دیگران و خود یادگیري افزایش براي را ها مهارت

 و رایانه طریق از رایانه، حوش و حول رایانه، پشت تا بینند می آموزش که کودکانی
 قابل اجتماعی هاي مهارت باشند، داشته مشارکت و همكاري رایانه با ارتباط در یا

 در تواند می اجتماعی، رشد و فردي رشد متقابل وابستگی این. آموزند می را انتقال
 تسهیل ترتیب، همین به. باشد داشته مثبتی تأثیر خود جامعه در کودک شرکت

 زهاجا کودک به ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده طریق از سوادآموزي
 و ببرد بهره کند می مشارکت آن در که اجتماعی یادگیري هاي تجربه از تا دهد می

 پشتیبان عنوان به رایانه دادن قرار. بپردازد همكاري به بیشتري سهولت با
 برانگیختن و شدن واقع منبع انگیزه، ایجاد در آن قدرت به اجتماعی، یادگیري
 .کند می کمك درس درکالس مؤثر یادگیري

 
 کتاب این ساختار مورد در
 اطالعات برخی ، «اندیشی هم» رویكرد مختصر طور به اول فصل چهار در
 اهمیت تشریح رایانه، با کار براي کودکان سازي آماده چگونگی ارزیابی اي، زمینه

 ارائه تفكر هاي مهارت آموزش در ها رایانه نقش تحلیل و «اندیشی هم» رویكرد
 به بیشتر جزئیات با شود، می 5-9 هاي فصل شامل که دوم بخش. است شده

 در توان می چگونه را یادگیري وگوهاي گفت که است پرداخته موضوع این بررسی
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 بر کتاب تأکید. کرد حفظ و سازماندهی درسی برنامه اصلی هاي حیطه
 در کودک رشد به آن زیاد توجه دهنده نشان شهروندي، درسی برنامه حیطه
 و کودکان براي هم یادگیري، و تدریس در وگو گفت فیتکی به توجه. است جامعه

 اختصار به فصل هر محتواي اینجا، در. است زیادي مزیت داراي جامعه، براي هم
 .شود می تشریح
 
 درس کالس در رایانه از استفاده .1

 به قادر را معلمان رایانه پشت یكدیگر با کودکان تعامل بر دال تصویري شواهد
. شدند می مأیوس دیدند می آنچه از اغلب آنها. کرد روهیگ کار کیفیت ارزیابی

 کیفیت ارتقاي در مؤثري راه رایانه پشت یكدیگر با کار براي کودکان کردن آماده
 .است آورده دست به یادگیري

 
 کودکان به "یکدیگر با کردن صحبت" نحوه آموزش .2

 ها، درس این از استفاده با. اند شده تشریح تفضیل به ،«وگو گفت» هاي درس
 استفاه آن از و ایجاد ها کالس در مشارکت براي مشترکی اي زمینه قوانین

 به دلیل با همراه دادن پاسخ احترام، با همراه شنیدن نظیر قوانینی  شوند؛ می
 به رسیدن براي تالش و خود نظر ارائه براي دوستان تشویق تردید، مورد مسائل
 هاي درس» دهد می نشان که ردازیمپ می تحقیقی یافته ارائه به ما. توافق
 .بینجامند رایانه کنار در گروهی کار گیري شكل به منجر توانند می «وگو گفت

 
 اندیشی هم .3

 به که است روشی یكدیگر، با مؤثر وگوي گفت زمینه در کودکان به آموزش
 مسأله حل کوچك هاي گروه از هایی مثال. کند می کمك کارامدتر تفكر در آنها

 این در. است یادگیري فرایند در اجتماعی روابط اهمیت دهنده نشان ریكدیگ با
 مؤثر طور به ها رایانه از توان می چگونه  که پردازیم می نكته این بررسی به فصل

 هاي فعالیت کردن یكپارچه اهمیت بخش، این در. کرد استفاده گروهی کار در
 بررسی درسی برنامه در تفكر هاي مهارت بر مبتنی ارتباطات و اطالعات فناوري

 .شود می
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 ارتباطات و اطالعات فناوری و "تفکر های مهارت" .4
 موجود مختلف نظرات به راجع شده انجام تحقیقات بر مروري بخش، این در

 تفكر هاي مهارت تدریس و ارتباطات و اطالعات فناوري بین رابطه زمینه در
 با فقط کودکان هندد می نشان که دارند وجود اندکی شواهد. داشت خواهیم
 اما،. کنند می  سازي شبیه یا آموزند می را کردن فكر هاي مهارت رایانه از استفاده
 بر مبتنی هاي فعالیت بعضی دهند، می نشان که دارند وجود نیز خوبی شواهد
 جایی در کردن فكر هاي مهارت آموزش به تواند می ارتباطات و اطالعات فناوري

 کمك روند، می کار به یادگیري وگوهاي گفت پشتیبانی براي منبع عنوان به که
 تفكر، هاي فعالیت هاي هدف  ساختن شفاف در معلم نقش مهم، عامل. کنند
 که اي گونه به است؛ یادگیري هاي فعالیت طراحی و تفكر مناسب راهبردهاي ایجاد

 هاستفاد جدید هاي زمینه در زمینه، یك در شده آموخته هاي مهارت از توان می
 .کرد

 
 وگو گفت به پیوستن: شهروندی و ارتباطات و اطالعات فناوری .5
 از گیرند؛ می قرار استفاده مورد ها ارزش برخی دیگران با مؤثر وگوي گفت در
 کنار همه، از فراتر و ها تفاوت تحمل عدالت، حس همدردي، احترام،: جمله

 مباحثه وگو، گفت بر یدتأک بنابراین،. مقابل فرد کردن وادار در زور نیروي گذاشتن
 اساسی هاي ارزش تواند می یادگیري و تدریس هاي رسانه عنوان به استدالل و

 که افزاري نرم طریق از. کند مبادله را شهروندي درسی برنامه در یافته گسترش
 وضعیت به راجع اخالقی استدالل ارائه در خردسال کودکان دادن شرکت براي
 شواهد. برانگیخت را وگو گفت توان می است شده طراحی اخالقی دشوار هاي

 تا کند کمك کودکان به تواند می افزار نرم چگونه که دهند می نشان نیز نوشتاري
. کنند شرکت جدي طور  به خود اهمیت مورد مسائل به مربوط هاي بحث در

 ارتباطات خبري، تابلوهاي ها، سایت وب از استفاده در توان می را اصول همین
 با شهروندي مسائل مورد در کودکان تا برد کار به ها کنفرانس و ترونیكالك پست
 .باشند داشته وگو گفت نیز درس کالس از خارج افراد

 
 ارتباطات و اطالعات فناوری و وگو گفت علوم، .6

 به راجع چگونه بدانند، آنها که است آن مستلزم کودکان در علوم یادگیري
 مباحثه آن، انجام براي الزم علمی واژگان از ادهاستف با علوم، فرایندهاي و مفاهیم
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 به کنند تشریح را جهان کار روش ابتدایی مفاهیم باید کودکان. کنند
 ترین مهم از یكی. داد قرار بحث مورد و داد توسعه را آنها بتوان که طوري

 سؤال معرض در ها تئوري که است آن شود می تدریس علوم در که هایی ایده
 و درک براي کودکان. دارند قرار مشترک نظامند پرسشگري رابرب در و هستند
 درس ترکیب. دارند نیاز وگو گفت براي شده هدایت فرصتهاي به ایده این کاربرد

 و شود منجر گري پرسش برانگیختن به تواند می مناسب افزار نرم و وگو گفت هاي
 براي منابعی فمعر عالوه، به. باشد علمی جستجوي ساختاربندي براي پشتیبانی
 با که روشی به را خود ایده دهد اجازه کودکان به که باشد اکتشاف و آزمایش
 .دهند گسترش دارد، تقارن علمی شده پذیرفته مفاهیم
 
 ارتباطات و اطالعات فناوری و وگو گفت ریاضیات، .7

 از. دهد نشان واقعی شكل در را ریاضیات قوانین تواند می اي رایانه افزار نرم
 «مصنوعی واقعیت» درک در کودکان به توان می مجازي دنیاي مدیریت طریق

 بسیار درک این رشد در یكدیگر، با و معلم با آنها وگوي گفت. کرد کمك ریاضیات
 توانند می ارتباطات و اطالعات فناوري مبتنی ریاضی هاي فعالیت. است مؤثر

 کار به درسی نامهبر طول در که باشند مسأله حل عمومی راهبردهاي براي منبعی
 .روند می

 
  سواد و ارتباطات و اطالعات فناوری .8

 توسعه به تواند می مشارکتی یادگیري و رایانه بر مبتنی هاي فعالیت ترکیب
 اي ویژه نقش باسوادي سمت به گفتار از حرکت تحقق در ها رایانه. بینجامد سواد
 وجود نزدیكی رابطه تفكر و سواد گفتار، هاي مهارت بین که آنجا از. کنند می ایفا

. شود می ارزیابی نیز دیجیتالی سواد گوناگون انواع و رسمی سواد بین ارتباط دارد،
 رویكرد ادغام. دارد وجود نزدیك رابطه تفكر و سواد گفتار، هاي مهارت بین

 توانمند در ، ارتباطات و اطالعات فناوري ارتباطی بعد بر تأکید با «اندیشی هم»
 .دارد اهمیت بسیار جمعی، تفكر در شرکت براي کودکان ساختن
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 و اطالعات فناوری درسی برنامه در وگو گفت طریق از یادگیری .9
 ارتباطات

 در ارتباطات و اطالعات فناوري مسئله به کتاب هاي فصل سایر که حالی در
 یك عنوان به ارتباطات و اطالعات فناوري به فصل این پردازند، می درسی برنامه
 عنوان به ارتباطات و اطالعات فناوري ابعاد از بسیاري. نگرد می ضوعیمو حیطه

 به فصل این. همراهند مشارکتی یادگیري با طبیعی طور به موضوعی حیطه یك
 پست تبادل کنفرانس، نظیر فناوري، خاص کاربردهاي در مشارکتی رویكرد ارائه

 .پردازد می روباتیك و اینترنت از استفاده الكترونیك،
 
 تحصیلی پیشرفت ارتقاء: گیری یجهنت .10
 معلم کلیدي نقش و درس هاي کالس در ها رایانه نقش گیري، نتیجه فصل در
 به «اندیشی هم» رویكرد از استفاده چگونگی ، خالصه این در. شود می تشریح
 .شود می ارائه درسی برنامه طول در کودکان تحصیلی پیشرفت افزایش منظور

 http://www.dialoguebox.org یتسا  وب طریق از کتاب این
 هاي فعالیت در شده ذکر افزارهاي نرم برخی سایت، وب این در .شود می پشتیبانی

 و کالسی منابع همچنین،. یافت توان می اند شده تشریح کتاب در که را کالسی
 .دارد قرار دسترس در اندیشی هم رویكرد به راجع بیشتري اطالعات
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