معرفی کتاب

تدريس اثربخش با فناوريهاي
اينترنت
نويسنده :آلن پريچارد
ترجمه :دكتر اسماعيل زارعي زواركي ،حسين دهقانزاده
انتشارات علمي و فرهنگي ،سال انتشار9314 :
كتاب حاضر با هدف معرفي ظرفيتها و قابليتهاي فناوريهاي مبتني بر اينترنت در فرايند
تدريس و يادگيري ،به ويژه در دورۀ ابتدايي ،طراحي و تدوين شده است .اين كتاب ،ضمن
معرفي چندين مطالعه موردي ،به معلمان كمك ميكند كه در عمل به صورت هدفمند و بر
اساس طرح درس مدون ،فناوري را با فرايند تدريس و يادگيري خود و دانشآموزان كالس
تلفيق كنند.
كتاب حاضر مشتمل بر شش فصل است كه در آن در باب موضوعات فناوري اطالعات
و ارتباطات ،نظريههاي يادگيري ،پداگوژي ،فعاليتهاي انفرادي ،مشاركتي و تدريس
اثربخش به كمك فناوريهاي اينترنت بحث و بررسي شده است و مطالعات موردي متعددي
به منزله راهنماي عملي براي معلمان دوره ابتدايي در بهرهگيري مؤثر و هدفمند از فناوريهاي
مبتني بر اينترنت عرضه شده است.
مطالعه اين كتاب براي همۀ دانشجويان و استادان مراكز تربيت معلم ،دانشجويان و
مديران و پژوهشگران عرصۀ تعليم و تربيت مفيد است .همچنين از اين كتاب ميتوان به
عنوان يك منبع درسي مناسب براي دانشجويان رشتههاي تكنولوژي آموزشي ،آموزش و
پرورش دبستاني و پيش دبستاني ،برنامهريزي آموزشي و برنامهريزي درسي بهره گرفت.
مطالعۀ موردي و برنامههاي معرفي شده در اين كتاب راهنماي عملي خوبي را در درس
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استادان دانشكدههاي روانشناسي و علوم تربيتي؛ همه معلمان دورۀ ابتدايي ،كارشناسان،
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روش ها و فنون تدريس در دورۀ كارشناسي و روش تدريس پيشرفته در دوره كارشناسي
ارشد در اختيار دانشجويان و استادان اين درس قرار ميدهد.
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روندها و مباحث نوين در
طراحی و فناوري آموزشی
نويسنده :رابرت ريزر ،جان وي .دمپسي
ترجمه :دكتر محمدرضا وحداني اسدي،
دكتر حسين اسكندري ،دكتر داريوش نوروزي
انتشارات آواي نور ،سال انتشار9312 :

اين كتاب بر آن است براي خوانندگانش تصويري روشن از حوزۀ طراحي و فناوري
آموزشي ( )IDTفراهم آورد .كتب درسي حوزه فناوري آموزشي اغلب بر مهارتهاي
مورد نياز طراحان و فناوران آموزشي تمركز دارند .با اين حال ،متخصصان اين حوزه بايد به
توانمنديهايي بيش از مهارتهاي عملكردي صرف مجهز باشند .آنها بايد بتوانند بهصورت
شفاف ماهيت حوزه خود را تشريح كنند ،از تاريخچه و وضعيت فعلي آن مطلع باشند و
روندها و مباحثي كه بر آن تأثير گذاشته است يا احتماالً در آينده تأثير خواهد گذاشت ،را
توصيف كنند .هدف كتاب حاضر اين است كه براي دستيابي به اين اهداف به خوانندگانش
كمك كند.
اين كتاب آخرين گرايشهاي حوزه شامل مديريت دانش ،علوم يادگيري ،آموزش
مبتني بر شبكه و مواد يادگيري با قابليت استفاده مجدد را در خود جاي داده است .عالوه بر
به نگارش در آمدهاند.
اين كتاب نهتنها به بررسي گرايشهاي اخير اين حوزه ميپردازد بلكه مباني تاريخي و
روانشناختي آن را نيز بهطور شفاف موردبررسي قرار ميدهد .اين كتاب با بررسي گذشته،
حال و آينده اين حوزه آن را به نحو بسيار شايستهاي مورد بازبيني قرار ميدهد .بسياري از
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آن ،فصلهاي پوششدهنده اين گرايشها و ساير گرايشها توسط چهرههاي پيشگام آنها
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دانشجوياني كه ويرايش قبلي اين كتاب را در اواخر دوران تحصيل خود خوانده بودند،
اعتراف داشتند كه قبل از آن درک روشني از اين حوزه نداشتند.
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