آشنایی با آموزش یادگیرنده-محور و آموزش معلم-محور
آموزش یادگیرنده-محور  ،آموزشی است که در آن" یادگیرندگان ،به کمک معلم ،مسئولیت درک و فهم مطالب
را خود به عهده میگیرند" (اگن و کاوچاک .)100 ،آموزش یادگیرنده -محور را آموزش غیر مستقیم  1نیز می-
نامند .بنا به گفته فتسکو و مککلور(" )1002آموزش غیر مستقیم مورد استفاده معلمانی قرار میگیرد که ترجیح
میدهند مطالب را از دانش آموزانشان بیرون بکشند .مثالً ،این معلمان تجارب یا اطالعاتی در اختیار دانشآموزان
میگذارند و به آنان کمک می کنند تا خودشان به نتیجه گیری برسند" .یک نکتهی مهم در امر یادگیری این
است که با توجه به ویژگیهای "شناخت موقعیتی"  ،انتقال یادگیری اتفاق نمیافتد .یعنی یادگیریهایی که در
یک موقعیت معین صورت میپذیرد در موقعیت های دیگر قابل استفاده نیستند .طبق پژوهشهای اگن و
کاوچاک (  ،)100این موضوع ثابت شده است .به عنوان مثال" ،بعضی وقتها افرادی که میتوانند عملیات
پیشرفتهای را در حرفههایی چون فروش کاال یا توزیع شیر انجام دهند نمیتوانند همان عملیات را برای حل
کردن مسائل مشابه کالسی به کار بندند" .اگر این استدالل را بپذیریم ،میتوانیم بگوییم که عملیات ریاضی که
در کالس درس آموخته میشود قابل استفاده در محیط خارج از مدرسه نیستند .مگر اینکه بکوشیم تا موقعیت-
هایی شبیه به موقعیتهای واقعی محیط خارج از مدرسه را در مدرسه ایجاد کنیم .این روشی است که پیرامون
نظریهی سازندگی با نام تکلیفهای اصیل یا فعالیت های اصیل توصیه میکنند .فعالیتهای اصیل ،مشابه
فعالیتهای زندگی خارج از آموزشگاه هستند.
آموزش معلم-محور ،آموزشی است که در آن فعالیتهای آموزش و یادگیری عمدتاً به وسیله معلم هدایت می-
شود .اگن و کاوچاک (  )100گفته اند" آموزش معلم محور در برگیرنده آموزشی است که در آن نقش معلم
ارائه دانش و هدایت فرآیند یادگیری دانشآموزان یا دانشجویان به صورتی آشکار است" .معروف ترین روش
آموزش معلم محور ،سخنرانی است.
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