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 – 1پیشنهادات برای عالقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی
ميتوان دانشاموزان را به دامن طبيعت برد و در انجا معلمان رياضي به بحث و تبادل نظر در مورد رابطه
رياضيات با طبيعت و كاربرد رياضيات در بسياري از ملزومات زندگي و رشتههاي مختلف بپردازند .همچنين
معلمان ميتوانند ،تجربيات خود را در مورد نحوه مطالعه دروس رياضي و اهميت ان براي بچهها بيان نمايند و
انان را تشويق به ادامه تحصيل در رشته رياضي نمايند
 ميتوان همايشي دانشاموزي ترتيب داد و مدارس متوسطه يك منطقه را دعوت به اين همايش كرد و دران از دست سازهاي دانشاموزان و نقاشي و طراحيهايي كه با اشكال هندسي درست ميشود ،نمايشگاهي
ترتيب داد .حتي ميتوان قسمتي از نمايشگاه را به «كاغذ و تا» اختصاص داد .در اين نوع فعاليتهاست كه
دانشاموزان با مفهوم اشكال مسطح موزون و زاويههاي برابر و اشكال متشابه اشنا ميشوند .در جايي ديگر نيز
ميتوان كاغذ شطرنجي را در اختيار دانشاموزان قرار داد تا با استفاده از دوران و تقارن شكلهاي زيبا و موزون
خلق كنند.
ميتوان دانشاموزان را به حياط مدرسه دعوت كرد و براي دو ساعت هم كه شده فعاليتهاي«بازي و رياضي»انجام داد
-

ميتوان دانشاموزان بچههاي دوره متوسطه را به باغ برد و با انجام بازيهاي دسته جمعي مفهوم مجموعه،

اشتراك ،اجتماع ،متمم مجموعه ،مجموعه مرجع ،و بسياري از مفاهيم ديگر را به نمايش دراورد .همچنين با
استفاده از نخ ،نخ بازي دستي را به انها ياد داد و يا تشويقشان نمود كه در بازيهاي خود رياضي و مطالبي را كه
خود تا كنون خواندهاند را كشف كنند .يكي از بازيها ،كشبازي است كه هم پسران و هم دختران اين بازي سه
نفره را كه خود ،نوعي ورزش است دوست دارند .در بازي كش ميتوان مفهوم زواياي تند ،باز ،قائمه ،برخورد پاره
خط ها ،خطوط موازي ،دو خط موازي و خط مورب و فضا و تصوير ان ،خط در فضا ،زواياي متبادل داخلي و
خارجي ،زواياي متقابل به راس ،نقطه در فضا و بسياري موضوعات ديگر را به نمايش و تجربه دراورد و مشاهده
كرد.
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همچنين ميتوان در اجتماع دانشاموزان و در يك فضاي صميمي ،به دور از دغدغهي ،مشكالت و نمرهرياضي ،زيباييهاي اعداد و الگوهاي عددي را در اختيار دانشاموزان قرار داد تا خودشان با كنجكاوي و كارگاهي
به پيدا نمودن روابط بين اعداد و سري ها بپردازند و از اين كار لذت ببرند؛ همچنين مسابقة نقاشي و رياضي از
ديگر فعاليتهايي است كه دانشاموزان در اين روز ميتوانند به صورت مسابقه ان را اجرا كنند و از همه بهتر
اينكه داوري در مورد بهترين طرحها را به خود دانشاموزان واگذار كنيم تا تفكر منطقي و قضاوت را نيز تجربه
كنند.
طرح معماهاي رياضي نيز ميتواند موضوع جالبي باشد .مدارس ميتوانند معماهايي ر اتكثير كنند و بهدانشاموزان بدهند تا با كمك خانواده به حل و بحث ان بپردازند) .توجه خانوادهها به روز رياضيات(
ميتوان بسياري از معماها را مطرح كرد كه دانشاموز مجبور به استفاده از وسايل شود(مهره -نخ -خودكار-كاغذ و )...مانند طناب و قيچي ،هزار توي چيني ،چندوجهي ...،تقسيم يك مسطيل به دو قسمت مساوي و.....
پيشنهاد ميشود در مقاطع راهنمايي و دبيرستان يكي از تابلو اعالنات مدرسه را به شوخي و رياضياتاختصاص داده و هر روز يك موضوع را مطرح كنيم مثال :زاويه( ،بچه ها وقتي زاويه قهر ميكند چه شكلي
ميشود؟) يا دوقلوهاي به هم چسبيده به چه نوع زوايايي گفته ميشود؟ روز بعد ميتوان موضوع را به دايره
اختصاص داد و هر كس در مورد دايره چيزي بنويسد و.....
و يا ميتوان در روز رياضيات موضوع انشاء را به اين مطلب خالق اختصاص داد :كه اگر من معلم رياضي بودمانگاه ....يا اگر من كتاب هندسه بودم انگاه .....و يا در تابلو اعالنات بنويسيم كاش فرمول .....در رياضيات كشف
ميشد و بچهها هركدام با ذكر نام خود موضوع دلخواه خود را بنويسيد.
 ميتوان به مناسب روز رياضيات كارگاهي رياضي را ترتيب داد كه در ان بچههاي عالقهمند حدس زدن،تخمين زدن و راههاي ابتكاري حل مسائل را به صورت گروهي فرا ميگرفتند .همچنين در اين نوع كارگاهها در
جوي صميمي روشهاي مختلف استدالل كردن را به دانشاموزان ميتوان ياد داد.
در روز رياضيات معلمان ميتوانند به بيان خاطرات تلخ و شيرين خود از كالس رياضي بپردازند و در كنار اننيز زيباييهاي رياضيات در تصاعدها ،سري فيبوناچي ،مربعي ،مثلثي و بسياري مطالب ديگر را نشان دهند.
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 - 2پیشنهادات برای جذاب تر کردن درس ریاضیات
مقدمه
اگر معلم پيكان تير كالم و برق نگاهش را به جوهر محبت آغشته سازد و بر قلب شاگردانش بنشاند چنان شور و
هيجان و عشق به يادگيري در او ايجاد مي شود كه ازشيريني درس رياضي شگفت زده خواهد شد.
چكيده مقاالت به سه بخش مجزا مي گردد  .يادآوري مي شود كليه مطالب  ،نظرات و پيشنهاد هاي همكاران
است.
راهکارهای جذاب تر کردن درس ریاضیات  .چه کنیم درس ریاضی شیرین و لذت بخش شود ؟
الف ) معلم  ،برنامه و روش های تدریس:. 1در روش هاي غلط و مطرود  ،معلم خود آموزش دهنده  ،طراح و حل كننده ي مسئله است.
. 2رياضيات را در قالب تعاريف محض و در حد حيطه دانشي تدريس نكنيم.
. 3از روش زباني و تقرير كه معلم فقط متكلم وحده است استفاده نكنيم و روش استداللي خيلي بهتر است.
. 4براي تدريس رياضيات روش مكاشفه اي بهترين روش است و استفاده از ابزار و وسايل در به كارگيري از اين
روش.
. 5عدم اطالع برخي آموزگاران از محتوا  ،مطالب و شيوه هاي تدريس در كالس هاي سوم و چهارم.
. 6به كارگيري آموزش هاي مجسم و نيمه مجسم در روش هاي ارائه درس.
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. 7تكرار  ،تمرين و دقت و مرور محتوا و مطالب تدريس شده به پررنگ تر شدن يادگيري رياضي كمك مي كند
.
. 8اختصاص وقت بيشتر  ،به يادگيري كمك مي كند.
. 9ارائه فعاليت هاي مكمل و خارج از كالس به دانش آموزان.
. 11توجه بيش از حد آموزگار به اين درس نسبت به ساير دروس مانند جايگزيني و اختصاص ساعات هنر ،
ورزش و  ...به اين درس  ،در دانش آموزان ايجاد تنش و اضطراب مي كند.
. 11ارائه مفاهيم رياضي و تدريس توأم با بازي و سرگرمي به يادگيري رياضي كمك مي كند.
. 12گرد همايي و برگزاري مجامع عمومي معلمان  ،براي هرچه بهتر شدن روش ها و الگو هاي تدريس.
. 13آموزش چهره به چهره مانند تدريس خصوصي در يادگيري هرچه بهتر رياضي كمك مي كند.
. 14در تدريس رياضي از مراحل مجسم – نيمه مجسم و ذهني و مجرد استفاده شود.
. 15معلم تدريس رياضي را با لطيفه و قصه توأم نمايد.
. 16هيچگاه در درس رياضيات دانش آموزان را تنبيه و تحقير نكنيد.
. 17روش ها را از حالت مجرد و ذهني به سمت عيني و مجسم سوق دهيم.
. 18نظارت مدير بر كار معلم و اطالع از روند پيشرفت كالس در درس رياضي.
. 19آموزگار بايد دانش آموزان را با مسائل رياضي درگير كند.
. 21تاثير نا كافي جشنواره هاي الگوي مناسب تدريس در ايجاد تغيير نگرش آموزگاران به روش هاي نوع
تدريس.
. 21تالش در ايجاد تغيير نگرش مثبت نسبت به درس رياضي به يادگيري آن كمك مي كند.
ب) دانش آموز و خانواده:
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. 1دخالت برخي والدين در تدريس معلم و اصرار به آموزش روش هاي قديمي به فرزندانشان.
. 2عدم درك مسئله از سوي دانش آموز مهمترين مشكالت يادگيري رياضي است.
. 3توجه و دقت دانش آموزان با حواس جمع در موقع تدريس آموزگار.
. 4تشكيل گروه هاي كاري دانش آموزان و آموزش فرد به فرد در يادگيري رياضي كمك مي كند.
. 5برقراري ارتباط ميان يادگيري رياضي و زندگي روزمره ي بچه ها.
. 6توانايي دانش آموزان در حدس زدن  ،تخمين زدن و داشتن چنين قدرتي در پاسخ تمرينات  ،اشكال و
محاسبات ذهني  ،كمك مي نمايد.
. 7وجود ذهنيت غلط مبني بر سخت و مشكل بودن درس رياضي  ،كار را در يادگيري مشكل مي كند.
. 8وجود تفاوت هاي فردي در يادگيري رياضي در خور توجه است.
. 9تقويت مهارت زباني و وجود ارتباط مستقيم آن با يادگيري رياضي حائز اهميت است.
. 11پرورش قوه ي اعتماد به نفس در دانش آموزان  ،در يادگيري بهتر رياضي كمك مي كند.
. 11ارتباط هرچه بيشتر بين خانه و مدرسه در پيشرفت علمي و درسي دانش آموزان حائز اهميت است.
. 12وجود عوامل ارثي و ژنتيكي و برخورداري از بهره ي هوشي مناسب به يادگيري رياضي كمك مي كند.
. 13عدم توانايي برخي دانش آموزان در تعميم مطالب و محتواي رياضي به زندگي روزمره ي خود.
. 14توانايي دانش آموزان در حل مسئله يادگيري رياضي را آسان مي كند
. 15اضطراب  ،نا اميدي  ،افسردگي و عدم اعتماد به نفس در دانش آموزان و وجود مشكالت خانوادگي تاثير
مستقيمي در عدم يادگيري رياضي داراست.
. 16رسيدگي و توجه اوليا به تكاليف رياضي فرزندانشان كمك شاياني به يادگيري رياضي مي كند.
. 17تعدد دانش آموزان و مواجه با زمان اندك تاثير مستقيمي در عدم يادگيري بهتر رياضي دارد.
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. 18براي تثبيت و تعميق يادگيري رياضي دانش آموزان بايد توانايي ايجاد تعميم در اندوخته هاي خود را داشته
باشند.
. 19دانش آموزان بايد ارتباط مسائل رياضي و اجزاي يك مسئله را تجزيه و تحليل كنند.
ج) کتاب درسی  ،وسایل و مواد کمک آموزشی:
. 1عدم وجود تصاوير و نقاشي هاي جذاب در كتاب رياضي.
. 2عمده ترين مشكل يادگيري  ،عدم يادگيري جدول ضرب در پايه سوم است.
. 3برخي كتب ابتدايي به ويژه علوم و فارسي محلي است براي بروز خالقيت و نو آوري در دانش آموزان به جز
كتاب رياضي.
. 4برخي محتوا و موضوعات رياضي از حدّ درك و توانايي حل دانش آموز بيشتر است
. 5حجم زياد مطالب در اين پايه و زمان ناكافي  ،فرصت تكميل يادگيري را نمي دهد و حتي رسيدگي به دانش
آموزان ضعيف و نيازمند را فراهم نمي كند.
. 6به كارگيري متون كمك آموزشي رياضي كمك بسيار مفيدي جهت يادگيري رياضي است.
. 7آزمون هاي مستمر و مكرر به درك و يادگيري رياضي كمك مي كند.
. 8ساخت وسايل كمك آموزشي ولو ساده توسط دانش آموزان در برخي موضوعات و مطالب كتاب  ،به يادگيري
بهتر همان موضوعات كمك مي نمايد.
 .9دانش آموزان هنگام كار با وسايل و ابزار كمك آموزشي خسته نمي شوند اما از نوشتن تكاليف حتي كم زود
خسته و دل زده مي شوند .
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 – 3پیشنهاداتی برای فعال کردن کالس ریاضی
چکیده
در فضاي آموزشي قرن  21مقوله هاي سرعت،دقت،مهارت و اطالعات و فناوري هاي نوين مطرح است  .در اين
مقاله به بررسي روش هاي فعال كردن كالس رياضي پرداخته شده است كه عمدتا تجربه هاي شخصي نگارنده
مي باشد و به طور منظم و كنترل شده در كالس هاي نگارنده اجرا شده اند و نتايج آن به وسيله ي ارزشيابي
هاي به عمل آمده مورد تاييد قرار گرفته است  .همچنين برخي از ويژگي هاي معلمان فعال نيز مورد بررسي
قرار گرفته است.
واژه هاي كليدي  :كالس رياضي – تدريس فعال – معلم خالق – دانش آموز فعال
- 1مقدمه
بيشتر دانش آموزان درس رياضي را به عنوان يكي از سخت ترين درس هايشان مي شناسند (كه در واقع نيز
چنين است ) همچنين نا خود آگاه معلم رياضي را معلمي بد اخالق و خشك و خشن مي دانند  .با توجه به اين
شرايط اگر معلم رياضي نيز بخواهد مانند روش هاي تدريس سنتي در اداره كالس خشك و خشن برخورد كند و
امكان فعاليت و آزادي را از دانش آموزان بگيرد  ،دانش آموزان در يادگيري درس ناتوان خواهند بود  .شايد در
ظاهر درس را فرا گيرند ولي اين يادگيري عمقي نخواهد داشت و در آينده مشكل ساز خواهد شد .
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با توجه به اين عوامل براي موفقيت در امر ياد دهي  -ياد گيري معلم بايد كالسي فعال و فرح بخش و متنوع
براي دانش آموزان ايجاد كند كه در اين صورت دانش آموزان در كالس احساس خستگي نخواهند كرد و با عالقه
وانگيزه در فرايند ياددهي–يادگيري شركت مي كنند و ذهنيتي كه نسبت به درس و معلم رياضي دارند تا
حدودي تعديل مي شود .
شايد بتوان گفت معلم رياضي بيشتر از ساير معلمان بايد به ويژگي هاي فردي دانش آموزان توجه داشته باشد ،
فعاليت هايي متناسب با شرايط جسمي  ،محيطي و علمي دانش آموزان طراحي كند  ،در برخي از كالس ها
شايد نياز باشد براي گروهي از دانش آموزان يك موضوع درسي و براي گروهي ديگر موضوع ديگري تدريس شود
كه بستگي به پايه ي علمي دانش آموزان دارد

.

معلم قبل از شروع درس بايد با دانش آموزان ارتباط عاطفي و دوستانه برقرار كند كه به عنوان يك پيشنهاد مي
توان روي مهارت هاي ايجاد ارتباط عاطفي و دوستانه بين معلم و دانش آموز نيز تحقيق كاملي انجام داد كه در
اين مقاله مجال پرداختن به آن نيست .
- 2چگونه یک کالس فعال داشته باشیم ؟
روزگاري كه معلم به عنوان گوينده و داناي كالس و دانش آموز فقط به عنوان شنونده در كالس حاضر مي شد
سپري شده است  ،زماني دانش آموز را به عنوان يك ليوان خالي در نظر مي گرفتند كه بايد به وسيله ي معلم و
كتاب هاي درسي پر شود ولي اكنون اشتباه بودن اين تفكر به اثبات رسيده است  .اكنون دانش آموز را بايد
آتشي افروخته بدانيم كه معلم آن را شعله ورتر مي كند  .در ادامه روش ها و راه كارهايي براي فعال كردن
كالس رياضي و بهبود جريان ياددهي – يادگيري ارايه مي شود.
 : 1-2روش های نوین تدریس
آشنايي با روش هاي نوين تدريس و اجراي آن ها در كالس درس الزمه ي كار معلم قرن  21است  .معلم بايد
به موضوعات هر درس و اهداف آن تسلط كامل داشته باشد  .روش هاي فعال تدريس را به خوبي بشناسد و
معايب و مزاياي هر يك را بداند و با انتخاب يك يا چند روش فعال  ،متناسب با موضوع درس و منطبق با اهداف
آن در فعال كردن كالس درس بكوشد.
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 : 2-2استفاده از وسایل کمک آموزشی
با بهره گيري از وسايل كمك آموزشي آماده يا دست سازه هاي معلم و دانش آموزان مي توان كالس را فعال تر
برگزار كرد  .به عنوان مثال با تهيه ي اشكال هندسي مورد نياز در بحث حجم دانش آموزان مفاهيم درس حجم
را به صورت عيني تر و ملموس تر درك خواهند كرد.
 : 3-2استفاده از تکنولوژی های آموزشی
تكنولوژي هاي آموزشي از قبيل كامپيوتر و  ...مي توانند عالقه ي دانش آموزان را به درس رياضي افزايش دهند
 .در استفاده از كامپيوتر مسلما معلم بايد با برخي از نرم افزار هاي آموزشي رياضي آشنايي داشته باشد  .به
عنوان نمونه باري تهيه ي اساليد و استفاده از آن در كالس درس بايد با پاورپوينت آشنا باشد  .در اينجا الزم
است اشاره اي شود به نرم افزار جئو جبرا شود اين نرم افزار كاربرد وسيعي در آموزش رياضي و خصوصا در
هندسه دارد  .نرم افزار جئو جبرا و آموزش آن در سايت جناب آقاي افشين منش موجود مي باشد  .استفاده از
كامپيوتر و نرم افزار هاي رياضي عالوه بر آن كه عالقه و انگيزه ي دانش آموزان را نسبت به رياضي افزايش مي
دهد باعث تسريع و عميق امر ياد دهي – ياد گيري مي شود.
 : 4-2استفاده از سرگرمی های ریاضی
متنوع كردن كالس درس با طراحي معماها و سرگرمي ها و بازي هاي رياضي مرتبط با موضوعات درسي مي
تواند در فعال كردن كالس رياضي نقش به سزايي داشته باشد  .استفاده از معماها و سرگرمي هاي رياضي مي
تواند صرفا براي درگير كردن دانش آموزان با مسئله و تقويت قدرت تفكر در آن ها باشد و آن ها را با مراحل و
روند تفكر و حل مسئله آشنا كند.
 : 5-2تهیه ی بروشور  ،روزنامه دیواری و پژوهش های دانش آموزی
فعاليت دانش آموزان در زمينه ي تهيه ي بروشور هاي رياضي  ،روزنامه ديواري  ،مجالت رياضي در سطح
مدرسه و پژوهش در مورد موضوعات رياضي و  ...مي تواند كالس درسي را از حالت خشك و بي روح سنتي
خارج كرده و دانش آموزان را با موضوعات درسي در گير كند  .براي تهيه ي موارد مذكور به دليل وقت گير
بودن بهتر است قسمتي از كار در مدرسه و بقيه در خارج از مدرسه انجام شود.
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 : 6-2طراحی و برگزاری مسابقات ریاضی در خارج از کالس
برگزاري مسابقات رياضي هفتگي در مدرسه جهت درگير كردن ذهن آن ها با رياضي و فرايند حل مسئله و
تقويت تفكر در آن ها كاري بسيار مفيد مي باشد  .اين كار مي تواند به صورت مطرح كردن يك يا چند سوال (
معما ) و نصب آن در تابلو اعالنات مدرسه يا در صورت وجود در برد رياضي مدرسه و تعيين جايزه به تفكيك
پايه باشد.
 : 7-2معرفی دانش آموزان موفق در پایان هر ماه
معرفي دانش آموزان موفق و دانش آموزاني كه در حال پيشرفت هستند به صورت ماهيانه باعٍث ايجاد رقابت در
بين آن ها مي شود  .در اين مورد مي توان از بسته هاي تشويقي خاصي متناسب با عالئق دانش آموزان براي
دانش آموزاني كه معرفي مي شوند در نظر گرفت  ،مثال برگزاري اردوهاي تفريحي  ،ورزشي و  ...در سطح منطقه
و يا اين كه بر گزاري مسابقات ورزشي بين معرفي شدگان و...
 : 8-2استفاده از کارت های تشویقی
براي از بين بردن اضطراب نمره در بين دانش آموزان مي توان از كارت هاي تشويقي استفاده كرد كه باعث
رقابت بين آن ها نيز مي شود  .در اين مورد به دانش آموزان ضعيفي كه در حال پيشرفت هستند بايد بيشتر بها
داده شود  .به عنوان مثال مي توان دو نوع كارت عالي و ممتاز تهيه كرد  .كه به ازاي هر  5كارت عالي كه دانش
آموز از معلم كسب مي كند يك كارت ممتاز از مدير دريافت مي كند و به ازاي هر  5كارت ممتاز جايزه اي
متناسب با عالئق او به وي اهدا مي شود

.

 : 9-2گروه بندی کردن دانش آموزان
استفاده از گروه بندي مي تواند به شيوه هاي مختلفي انجام شود و به عواملي نيز بستگي دارد  .در گروه بندي ،
دانش آموزان آزادي عمل بيشتري دارند  ،فعاليت گروهي و تيمي را ياد مي گيرند  ،احترام به همديگر را ياد مي
گيرند  ،هر دانش آموز مطالبي را از بقيه ي اعضاي گروه ياد مي گيرد و...
گرو ه بندي مزيت هاي زيادي دارد  .برخي عواملي كه به نحوه ي گروه بندي دانش آموزان تاثير مي گذارند
عبارتند از:
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سطح علمي دانش آموزانتعداد دانش آموزاناندازه ي كالسموضوع درسامكانات آموزشي و... : 11-2آشنایی معلم با آموزش مجازی و شبکه ی اینترنت و وبالگ نویسی:
معلم قرن  21بايد با اينترنت و آموزش هاي مجازي و  ...آشنايي كافي داشته باشد و دانش آموزان را با اين
موضوعات آشنا كند  .هر چند بسياري از دانش آموزان همگام با پيشرفت تكنولوژي پيش ميروند و شايد بسياري
از آن ها اطالعاتي بيشتر از معلمانشان دارند  .در اين مورد استفاده از موبايل دانش آموزان بسيار مفيد خواهد
بود به اين صورت كه معلم مي تواند با موبايل دانش آموزان به اينترنت متصل شود و اطالعاتي را راجع به
موضوع درس از يكي از سايت هاي رياضي دريافت كرده و در كالس مطرح كند  .كه اين كار فرهنگ استفاده از
موبايل را نيز در بين دانش آموزان تغيير خواهد داد.
: 11- 2مجالت رشد ریاضی ( رشد برهان )
آشنا كردن دانش آموزان با مجالت رشد رياضي و استفاده از آن ها در كالس درس جهت تقويت و تعميق بنيه
ي علمي دانش آموزان و همچنين جهت سرگرمي دانش آموزان كه در اين مورد مي توان فعاليت هاي زيادي
انجام داد  .به عنوان نمونه مي توان به وسيله ي كميسيون ياددهي – يادگيري هر منطقه در جهت آشنايي
بيشتر معلمان و دانش آموزان با مجالت رشد  ،فعاليت هايي را انجام داد مثال مي توان با طراحي سواالتي از
مجالت مختلف رشد و برگزاري مسابقاتي بين معلمان و همچنين بين دانش آموزان انگيزه ي مطالعه ي اين
مجالت را افزايش داد  .انجام اين مسابقات بين دانش آموزان مي تواند توسط مدير مدرسه نيز انجام شود.
- 3چگونه یک معلم فعال  ،پر انرژی و تاثیر گذار باشیم ؟
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 به روز نگه داشتن خود از طريق مطالعه ي كتب مرتبط و نشريات تخصصي و بررسي سايت هاي مرتبط و بهروز
 مطالعه و بررسي عملكرد آموزش و پرورش ساير كشورها شركت در كارگاه هاي رياضي و كالس هاي ضمن خدمت انجام تحقيقاتي در زمينه ي اقدام پژوهي تبادل نظر با ساير معلمان و داشتن ارتباط قوي و موثر با دانش آموزان- 4نتیجه گیری
معلم قرن  21بايد ويژگي هاي زير را داشته باشد.
 خالق باشد و در كالس محيطي براي بروز خالقيت ايجاد كند. در كالس درس محيط پرسش گري ايجاد كند. از شكست واهمه نداشته باشد. خطر پذير باشد. بتواند پيش نياز هاي دانش آموزان را تشخيص دهد و قدرت تغيير پيش فرض ها را داشته باشد. قادر به درمان ناتوانايي هاي ياد گيري دانش آموزان باشد. تفاوت هاي فردي و همچنين مهارت هاي فردي آن ها را درك كند. بتواند به نحو موثر و مفيد با دانش آموزانش ارتباط برقرار كند. در تدريس فعال مهارت داشته باشد. -از وسايل كمك آموزشي استفاده ي درست و به جا كند.
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 با نشاط و شاداب باشد. -ظاهري آراسته  ،همراه با سعه ي صدر و تعهد در كار داشته باشد .

