
رویکردهای جهانی 

(2)دبستانی پیش 

کارتالگوی   های اسکوپ، بنیانگذار دیویدوی

رویکردی از کشوری ایالت متحده آمریکا که به ایجاد
.  ندنگرش توانستن و انجام دادن در کودکان کمک می ک

های اسکوب به معنی هدف عالی یک سیستم آموزشی
(عمل+ نظریه ) است

کاربری 
عملی

این الگو 
در گرو 

محیط فیزیکی

ساختار فعالیت ها

کان رابطه متقابل با کود
و خانواده

اجرای مداوم برنامه 

حمایت از کارکنان در 
آموزش اولیه

ابق یک برنامه آموزشی باید مط: اساس الگو های اسکوپ
ی با وضعیت رشد فردی و سازگار باعالئق و تمایل ذات

. کودک در یادگیری باشد
مونته-جان دیویی-فروبل: طرفداران الگوی اسکوپ

ژان پیاژه-ویگوتسکی-سوری

پشالوده برنامه های اسکو

کرد یک نظریه شناختی رابجای نظریه رفتاری از عمل•
. ذهنی در بر می گیرد

یرونی بر نقش اصلی در این الگو، توجه به تاثیر عوامل ب•
.  ذاتی کودک است–وقوع فرایند های ذهنی درونی 

یک نظریه  تعاملی از رشد است که سطوح باالی•
.  عملکرد ذهنی را پرورش می دهد

کر کودکان فعالند، نظرات خود را به سلسله مراتب ف•
عمل و منطق تبدیل می نماید و مهارت ها و آگاهی 

. های خود را بنا می نهند
عال اساس این الگو بر این باور استوار استکه یادگیری ف•

.  رشد و تکامل توانایی های نهفته انسان است
و الگوی های اسکوپ به منظور پرورش اعتماد بنفس•

شایستگی اجتماعی کودکان طراحی شده است، در 
. ندایجاد می ک( توانستن و انجام دادن) نگرش) کودک 

ای این الگو زمانی که به طور کامل تحقق یابد، مزای•
هم اجتماعی و اقتصادی بلند مدتی هم برای کودکان و

.  اعضای جامعه فراهم خواهد ساخت

وپعناصر اساسی برنامه درسی اسک

اهداف

محتوا2

روش3

محیط یادگیری4

کارکنان5

ارزشیابی6

 :اهداف کلی1-1: اهداف

حمایت از رشد کودکان
ی در پرورش اعتماد به نفس و شایستگی اجتماع

کودکان
ایجاد استقالل فکری

نجام ایجاد یادگیری فعالی و نگرش توانستن و ا
دادن 

مسائل را: کودکان می تواننداهداف جزئی                     1-1
.تعریف و حل نمایند

.انضباط فردی را تمرین کنند•
.  اهداف شخصی را بشناسند•
.  کنجکاو بودن را بیاموزند•
.  یوندندبه سایر کودکان و نوجوانان در تالش یادگیری جمعی بپ•
افکار و احساسات دیگران را درک کنند•
گشاده رو باشند و سعه صدر در شنیدن دیدگاه های و ارزش •

. ها و رفتارهای دیگران را داشته باشند
–خواندن -تجربیات و احساسات خود را از طریق صحبت•

.  نمایش و نمودار معرفی کنند–نوشتن 
.  در موقعیت های گوناگون استدالل منطقی کنند•
-موسیقی-حرکت-هنر-علوم–مهارت و توانایی در ریاضی •

.  رایانه کسب کنند



محیط یادگیری

ها محیط موقعیت های گوناگونی برای کودکان فراهم می کند تا آن•
.بتوانند به انتخاب و تصمیم گیری بپردازند

تجهیزات و اثاثیه و اسباب-محیط فیزیکی ب-الف:محیط شامل
بازی هاست

:محیط و الگوهای اسکوپ ویژگی های زیر را دارد
وجب انواع وسایل حمایتی و تجهیزاتی که این فضا را پر می کند و م•

.  ارتقای یادگیری کودکان می شود
یک محیط امن و سالم در داخل و خارج کالس متناسب با نیاز های•

.  کودکان است
محط یادگیری از رشد جسمانی، اجتماعی ، عاطفی و شناختی •

.  کودکان حمایت می کند
محیط ها به بخش های مورد عالقه کودکان تقسیم شده است تا •

:جنبه های بازی و تکامل کودکان را پوشش دهد این بخش ها شامل
......مرکز ساختمان سازی، خانه کتاب، مرکز بازی با آب و ماسه 

قابلمه ها، ماهی تابه ها ، )وسایل آزادانه در دسترس کودکان است 
ر وسایل باغبانی، لباس های کار، ظروف غذای حیوانات خانگی، ابزا

.....نجاری و 
های اسکوپ با چند فرهنگی بودن جامعه منطبق است و صراحتاً •

کان وسایلی که بازتابی از تنوع انسانی و جنبه های مثبت خانه و م
. مناسب برای اجتماع کودکان باشد ارائه می دهد

های اسکوپ دوره های حاصل برای مربیان خود دارد که ویژگی های 
:عبارتند ازآن

طبقه دسته 10کسب مهارت های اصلی برای رشد و تکامل کودکان در •
: بندی شده است که عبارتند از

ایفای نقش در بازی ، بررسی و شناخت موضوعات از : نمایش خالق •
........مزه کردن و -لمس کردن–شنیدن –طریق دیدن 

صحبت کردن با دیگران ، هجی کردن، گوش دادن: زبان و سوادآموزی•
(نماد و تصاویر)به داستان ها، خواندن به طرق مختلف 

ه نیاز تصمیم گیری ، حل مسائل، توجه ب: ابتکار عمل و روابط اجتماعی•
های شغلی، بیان احساسات

حرکات موزون، دویدن، پریدن، باال رفتن، حرکات خالق: حرکت•
احرکت با موسیقی، تشخیص نت ها، نوع صداها و آهنگ ه: موسیقی•
بیان شباهت ها و تفاوت ها ، قرار دادن اشیاء کنار هم و: طبقه بندی•

تشکیل یک واحد، دسته بندی موضوعات
تر تشخیص شروع و پایان فعالیت ها، نگه داشتن هرچه بیش: زبان•

موارد مختلف در ذهن در زبان مشخص
ه صورت ، مرتب کردن اشیا ب(بیشتر و کمتر)بیان عدد برای اشیاء: عدد•

تناظر یک به یک
……برپا خالی کردن، چیدن اشیا کنارهم، به هم ریختن و: فضا•
مشخص کردن چیزها بر اساس بلندی ، کوتاهی، : مجموعه سازی•

بزرگی، کوچکی، مرتب کردن اشیا

روشمحتوا
در های اسکوپ کودکان ضمن کار مستقل و آزاد، عالئق فردی خود•

را کشف، پروژه های منتخب خود را طرح ریزی و برای حل مشکالت 
.  خود فکورانه تالش می کنند

ی در انجام هر فعالیتی کودکان نه عجله ای برای تکمیل پروژه ها•
ی انتخابی خود دارند و نه بخاطر وادار کرن مربیان به کاری خسته م

.  شوند
ه و با خود کودکان تصمیم می گیرند که در کالس به کدام مرکز رفت•

.  چه کسانی همراه شوند
روش های اسکوپ پدید آوردن فرصت هایی برای خود انگیختگی•

.است
یکی از شناخته شده ترین ویژگی های، های اسکوپ این است •

ت را کودکان می توانند بخش های مختلف روز را نام برده ، فعالی))که
عدی را پیش بینی نموده و در مورد توالی آن صحبت کنند و فعالیت ب

((آغاز نمایند
کودک )از آن جا که های اسکوپ مهارت های یادگیری مبتنی بر•

ازنده را تشویق می کند کودکان را قادر به تعامل مشترک و س( آگاهی
.  با هم کالسی ها و مربیان می گرداند

-طراحی)عنصر اساسی در هر روز از کالس های اسکوپ شامل •
.  است که هر کودک عهده دار آنست(بازنگری-اجرا

ت فعالی: )) سه جزء سازنده اصلی در کار روزانه کالسی عبارتند از•
های گروهی بزرگ یا گرد همایی، کارگاه های گروهی کوچک و کار 

گری مستقل در مراکز فعالیت در طول فرایند برنامه ریزی ، اجرا بازن
.  است

سهیم شدن در خوردن غذا یا میان وعده، جمع و مذتب کردن کالس 
و بازی خارج از کالس نیز بخشی از برنامه روزانه

ارزشیابی
دن مشاهده معتبرترین و موفق ترین روش برای مستند کر

.  رشد و تکامل مستمر در کودکان خردسال است
ه در ارشیابی در های اسکوپ شامل طیف وسیعی از تکالیف است ک•

رار آن مربیانو بزرگساالن ، کودکان را به صورت دقیق مورد مشاهده ق
می دهند و به بررسی عالئق آن ها می پردازند سپس این مشاهدات 

دی مورد تحلیل قرار می گیرد و با استخراج و تشخیص تجارب کلی
.  امکان برنامه ریزی روزانه فراهم می شود

مربیان بجای برداشت های ذهنی مبهم برای نوشتن یادداشت های•
د روزانه و هدفمند به مشاهده آنچه کودکان انجام می دهند و می گوین

.  آموزش دیده اند
برای ارزیابی corموسسه یک ابزار ارزشیابی مشاهده ای جامع •

کودک به وجود آورده که بر پایه مشاهده مداوم کودک در شرایط 
عادی زندگی روزمره در محیط طبیعی اش استوار است و امکان 

.  شناخت ماهیت همیشه در حال تغییر کودک را فراهم می کند

نقش مربیان
با ایجاد چالش ، حمایت و گسترش کندو کاو ها و •

عال در کشفیات کودکان، تشویق به انتخاب یک روش ف
حل مسائل به یادگیری عمیق در کودکان کمک می

.  کنند
ان با طرح پرسش های مناسب و مرتبط با اهداف کودک•

را در انتخاب فعالیت ها و تعیین هدف ، فکر کردن 
.  یاری می کنند

مربیان ضمن توجه به احساسات کودکان از آن ها •
اطالعاتی در باره آنچه باعث مشاهده شده است کسب

می کنند و مشکل را مجدداً بازگویی می نمایند و از
کودکان راه حل می خواهند و این امر باعث ایجاد 

مهارت های  میان فردی و رشد مهارت های تحلیلی و 
استداللی آن ها می شود و این امر باعث موفقیت 

.  کودکان در سال های بعدی می شود

های اسکوپ دوره های حاصل برای مربیان خود دارد 
:که ویژگی های آن عبارتند از

.شرکت کنندگان حضور فعال دارند•
دارای کارگاه های تک جلسه ای با موضوعات مطرح •

.  روز در زمینه یادگیری هستند
همچنین فرصت هایی برای شرکت کنندگان وجود •

ات دارد تا آموخته های خود را منعکس کنند و از تجربی
. یکدیگر استفاده نمایند



چرخه یادگیری در رویکرد
های اسکوپ

 .قابل مشاهده است1این چرخه یادگیری در شکل شماره . اند، در یک چرخه مدنظر قرار داده استاسکوپ پنج اصلی اساسی را، که زیربنای عملرویکرد های

شان است و این کار را از بدو تولدد، یابند که چه چیزی مورد عالقهآنان با استفاده از حواس خود، درمی. گیرنددر این رویکرد، کودکان فعاالنه یاد می:یادگیری فعال
آندان . کنندوجو و کشف پاسخ سؤاالتشان استفاده میکودکان از خودآغازگری و ابتکار عمل برای جست. دهندطی دوران کودکی و حتی دوران بزرگسالی انجام می

 .شوندبرای حل مشکالت شخصی خود و استفاده از دانش در حال توسعه خویش برای فهم و یادگیر و درباره جهان اطراف، حمایت و تشویق می

اسکوپ، با اسدتفاده از در مراکز های. کندکار کردن بزرگساالن با کودکان، محیط امن مورد نیاز را برای رخ دادن یادگیری فعال مهیا می :تعامل بزرگسال د کودک
آغاز بدا یکددیگر کدار محور و کودکهای بزرگسالیک فرایند تقسیم کنترل، بزرگساالن و کودکان با احترام متقابل، تمرکز بر نقاط قوت کودکان و توازن در فعالیت

 .شوند و کامالً در جهان کودکان، درگیرندبزرگساالن حامیان یادگیری کودکان محسوب می. کنندمی

ها، دسترسی آسان بده طیفدی از مدواد این بخش. شوندها و عالیق کودکان تبدیل میهایی برای حمایت از انتخابها به بخشاسکوپ، اتاقدر های:محیط یادگیری
ها را از آنجا بیاورند توانند آناگر کودکان بدانند که هر چیزی را کجا پیدا کنند، می. کنندطبیعی و ساخت بشر برای حمایت از یادگیری مستقل کودکان را فراهم می

های یادگیری داخلی هستند و باید در سراسر زمدان تر همان محیطهای خارجی نیز، شکل گستردهمحیط. کنندهای خود اعتماد پیدا میو در این صورت، به قابلیت
 .کار کودکان، در دسترس آنان باشند

گیرند که برنامه بعدی چیسدت و ها به زودی یاد میکند؛ زیرا آناین امر، برای کودکان امنیت خاطر فراهم می. اسکوپ، ثابت استبرنامه روزانه های:برنامه روزانه
هدای خدود را های مختلفی که در برنامه در نظر گرفته شده است، کودکان آزادند که فعالیدتدر عین حال، در زمان. ریزی و تنظیم کنندتوانند وقت خود را طرحمی

دهدد کده اسکوپ، به کودکان اطمیندان مدیبرنامه روزانه های. پذیر هست که کودکان احساس آزادی عمل داشته باشندقدر انعطافبرنامه آن. انتخاب و اجرا کنند
 .کندتوانند کارها یا چیزهای مورد عالقه خود را انتخاب کنند و نوعی احساس کنترل بر خود و محیط را در آنان ایجاد میمی

هایی حکدایتی از های آموزشی روزانه یادداشتگروه. برندبهره می4ای کودکهای مشاهدهاسکوپ، از ثبتمربیان برای سنجش پیشرفت کودکان در های:سنجش
اعضدای گدروه، . کننددها بحث مدیها، درباره یادداشتمربیان در جلسات روزانه با این گروه. کنندرفتارهای رشدی قابل توجه کودکان در زمان فعالیتشان تهیه می

هدای آمدوزش اسکوپ برای ارزشدیابی برنامدهمدیران های. دهندطور اساسی برای کامل کردن پرونده رشد کودک مورد استفاده قرار میهای روزانه را بهیادداشت
 .کننداستفاده می5«سنجش کیفیت برنامه پیش از دبستان»دوران اولیه کودکی، از ابزار 

شود که تفکر مسدتقل، ابتکدار عمدل و خالقیدت آندان را تشدویق اسکوپ، تجاربی برای کودکان طراحی میهای مربوط به هایدر مراکز یا برنامه:هاپرورش مهارت
. یابددهایشان به سرعت توسعه میهای شخصی عمل کنند، از مواد آزادانه استفاده کنند و تصوراتشان را بیازمایند، تواناییاگر کودکان بتوانند براساس ایده. کندمی

شدان و های خود هر روز در برنامه روزانهکودکان از این توانایی. گیردگیری، مشارکت، تحمل دیگران و حل مسئله مورد تشویق قرار میهمچنین کنجکاوی، تصمیم
با گذشت زمان، . شوندهای یادگیری مربوط به مدرسه آشنا مینیازهای خواندن، نوشتن، ریاضیات، علوم و دیگر حوزههمچنین با پیش. کنندنیز در خانه استفاده می

 .دهندهای مدرسه و زندگی بزرگسالی را توسعه میهای مورد نیاز برای سالآنان دانش و مهارت


