به نام خداوند بخشنده مهربان
سالم عرض میکنم خدمت شما ،امیدوارم حالتون خوب باشه
من محمد پیام بهرام پور هستم از مجموعه بیشتر از یک نفر.
جایی که تالش میکنیم بیشتر و مؤثرتر از یک نفر باشیم تا
دنیامون جای قشنگتری برای زندگی کردن بشه.
در این قسمت از این برنامه میخواهم کتاب این ماه رو خدمتتون
معرفی بکنم ،کتابی که انتخاب کردم ،کتاب رویکردهای آموزشی
هست که آقای ناصر یوسفی نوشتهاند .عنوان کتاب این است:
"رویکردهای آموزشی در کار با کودکان خردسال"؛ اما واقعیتش
اینه که احساس میکنم این کتاب فوقالعاده ضروری است که برای
پدر مادرها ،برای معلمها ،اساتید و هر کسی که کوچکترین
ارتباطی به فضای آموزش دارد.
شما در این کتاب به زبان بسیار ساده و ملموس نگاه میکنید
که رویکردهای آموزشی مثل رفتارگرایانه ،رویکردهای شناختی،
مثالا الگوی منتسوری ،الگوی گانیه ،همه اینها رو خیلی خیلی
قشنگ با مثالهای ملموس ،با مقایسه شرایط کشورمون با دنیا و
مثالهایی که مربوط به کشورمون میشه خیلی قشنگ متوجه میشوید.
زمانی که این کتاب رو بخوانید مطمئن هستم که اذیت میشوید.
چون متوجه میشوید که ایوای! الگوی آموزشی کشور ما ،رویکرد
آموزشی کشور ما ،رویکردی است که مشکالت جدیای دارد و قشنگی
آن این است که در این کتاب راهکار ارائهشده؛ یعنی شما با
خواندن این کتاب متوجه میشوید چه اختاللهایی وجود دارد،
میتوانید در ارتباط با فرزندتان تا حدی آن را جبران کنید.
اگر معلم باشید میتوانید یک کالس بینظیر را خلق کنید و من
ا این کتاب رو بااینکه کتاب تخصصی است اما به زبان
واقعا
بسیار بسیار ساده نوشتهشده است و از شما خواهش میکنم اگر
ا
ا حتما
فرزند دارید و یا اگر سروکاری با آموزش دارید ،حتما
ا این کتاب رو مطالعه کنید ،تصویر خیلی قشنگی از فضای
حتما
آموزش به شما میده .من متأسفانه افتخار آشنایی با آقای ناصر
یوسفی رو ندارم ولی ازشون ممنونم بابت نوشتن این کتاب و از
شما ممنونم بابت تهیه و مطالعه این کتاب ارزشمند.
امیدوارم این ماه که این کتاب رو میخوانید ،خیلی خیلی بیشتر
ا میافتد .پیروز و
از یک نفر بشید ،میدانم که این اتفاق حتما
موفق باشید .خدانگهدار
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