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Abstract 

According to the theory of generation classification, based on the political, social and 

economic conditions, born in certain historical periods, They form a generation that can be 

said to have somewhat similar attitudes and experiences. In this classification, we can refer to 

the lost generation, interbellum generation, greatest Generation, silent Generation, baby 

boomers, generation X, generation Y, Gen Z and gen alpha. Our generational differences in 

the classroom create different priorities and different expectations. Due to the generational 

diversity, today we must move beyond the path that each of us was personally trained and let's 

put the full range of generational differences in today's educational classrooms. Maximum 

presence of z generation in educational systems, it requires learning the skills and 

technologies that can prepare them for success in the world. Accordingly, in this article first 

we had a summary introduction to the classification of generations then, with the introduction 

of Generation Z, we have presented the design models of classrooms. Positive learning 

environments that transfer a sense of well-being, Expand learning events. This article is 

descriptive and uses relevant sources, sites and relevant texts to collect information. 
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 سازمان آموزش و پرورش دبیر پژوهش 0
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 چکیده

اجتماعی و اقتصادی متولدین دوره های تاریخی معینی، یک نسل را تشکیل مطابق تئوری طبقه بندی نسل ها، بر اساس شرایط سیاسی، 
می دهند که تا حدودی می توان گفت از نگرش ها و تجربیات مشابهی برخوردارند. در این طبقه بندی به ترتیب می توان به نسل از یاد 

و نسل آلفا اشاره نمود. تفاوت ما  Z ؛ نسل Y ؛ نسل X رفته ؛ نسل بین دو جنگ ؛ نسل بزرگان ؛ نسل خاموش ؛ نسل انفجار جمعیت ؛ نسل
بین نسل ها در کالس درس اولویت های مختلفی را به وجود می آورد و توقعات متفاوتی را طلب می کند. با توجه به تنوع نسلی، امروزه ما 

تفاوت های نسلی را در کالسهای آموزشی  باید فراتر از راهی که هر یک از ما شخصاً آموزش دیده بودیم حرکت کنیم و طیف کاملی از
در سیستم های آموزشی، نیازمند یادگیری مهارت ها و فناوری هایی است که بتواند آنها را برای  z امروز جای دهیم. حضور حداکثری نسل

و سپس با معرفی نسل زد ، به موفقیت در جهان آماده کند . بر این اساس در این مقاله ابتدا معرفی مختصری از طبقه بندی نسل ها داشته 
ارائه مدل های طراحی کالس های درسی پرداخته است. محیط های یادگیری مثبتی که احساس خوب بودن را منتقل کند و رویدادهای 

بط استفاده یادگیری را گسترش دهد. این مقاله از نوع توصیفی بوده و در آن برای جمع آوری اطالعات از منابع و سایت ها و متون معتبر مرت
 .شده است

 

 ، یادگیری، طراحی کالسzنسل  واژگان کلیدی:

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 

 مقدمه 

یک نسل عبارتند از همه افراد موجود در یک گروه یا یک کشور 
که از گروه سنی مشابهی برخوردار هستند؛ به ویژه زمانی که این 
افراد از نگرش ها و تجربیات مشابهی برخوردار باشند. یک نسل 

کند، بالغ نشان دهنده یک دوره زمانی است که در کودکی رشد 
نسل عبارت است از فاصله  .[0]شود و خود دارای فرزند شود

میان والدین با فرزندانشان. بدین ترتیب اگر سن بچه دار شدن را 
مثال بیست الی بیست و پنج سال فرض کنیم، آنگاه هر بیست تا 

بیست و پنج سال، یک نسل جدید پا به عرصه حیات می گذارد. 
مر خویش، شاهد حضور سه نسل بسیاری از مردم در طول ع

 [2]هستند: پدربزرگ ها و مادربزرگ ها؛ خودشان و فرزندانشان
( نسل را گروه قابل شناسایی معرفی می 2117) 0به زعم گلس

نماید که سال تولد، محل زندگی و رویدادهای اساسی مشابه را 
در مراحل تکامل بحرانی زندگی شان به اشتراک می گذارند. 

( نیز معتقد است که نسل می تواند به عنوان 2106) 2پالیکا
گروهی از افراد تعریف شود که مجموعه ارزش های متفاوتی 
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دارند زیرا آنها رخدادها و تجربیات خاصی از دوره زمانی را 
 ها، یژگیبا هنجارها، باورها، و ییآشنا .[3]تسهیم می نمایند

 کند یمختلف، به ما کمک م یها نسل یو رفتار یصفات اخالق
داشته  یشناخت بهتر گرانیتا نسبت به خود و نحوه تعامل با د

 یمتفاوت دارا یبر اساس آنچه گفته شد، نسل ها. میباش
 ینسل یتفاوت ها نیهستند؛ ا یمتفاوت یها یژگیو و کردهایرو

 یمختلف یآموزش یها یو استراتژ یریادگی یسبک ها رانیفراگ
جبران  یها نقصانطلبد؛ که در صورت عدم توجه به آن یرا م
لذا با توجه به  .کند یم جادیا یریادگی یدر ساختارها ریناپذ
با  یریادگیمطلوب و متناسب  یها یاستراتژ یریبکارگ تیاهم

از  یمختصر یمقاله ابتدا معرف نیا رندگان،یفراگ یها یژگیو
و  ینسل ا ینسل ها خواهد داشت و سپس با معرف یطبقه بند

متناسب با آنها  طراحی کالس های درسیمدل های زد به ارائه 
جمع  یبوده و در آن برا یفیمقاله از نوع توص نیپردازد. ا یم

استفاده  منابع و سایت ها و متون معتبر مرتبطاطالعات از  یآور
 شده است.

 

 طبقه بندی نسل ها  
توسط کارل  0023بار در سال  نیاول یها برا نسل یتئور
مطرح شد و  االصل یشناس مجار و جامعه لسوفیف 3میمانها

و توسعه قرار گرفت.  یمورد بررس 0کودرینگتون بعدها توسط
پرداخت، بر  میمطلب به آن خواه نینسل ها که در ا یطبقه بند

 یها دوره نیمتولد یو اقتصاد یاجتماع ،یاسیس طیاساس شرا
شکل گرفته است و الزماً  کایمختلف در اروپا و آمر یزمان

ذکر شده کامالً منطبق با فرهنگ کشور  یخیتار یها دوره
 کسانی یها نسل نیجهات، متولد یاریاما از بس ست؛یخودمان ن

. طبقه بندی هستند یکسانی یها یژگیو یدارا ایدن یدر همه جا
؛ نسل 6؛ نسل بین دو جنگ5نسل ها عبارتند از: نسل از یاد رفته

X؛ نسل 0؛ نسل انفجار جمعیت0خاموش ؛ نسل7بزرگان
؛ نسل 01

Y
  .[0] 03و نسل آلفاZ 02؛ نسل 00

  

 [5]طیقه بندی نسل ها. 0جدول شماره 

 مسن ترین جوانترین حد باالی سال تولد حد پایین سال تولد نسل

 020 010 0005 0001 نسل از یاد رفته

 000 016 0003 0010 جنگنسل بین دو 

 010 05 0020 0001 نسل بزرگان

 00 70 0005 0025 نسل خاموش

 73 55 0060 0006 نسل انفجار جمعیت

 X 0065 0070 01 50نسل 

 Y 0001 0000 25 30نسل 

 Z 0005 2102 7 20نسل 

 6 0 2125 2103 نسل آلفا

 
 

نشان می  ریاخ یفرهنگ یدر مورد هر کدام از نسل ها ینکات
دهد که نسل وای، که گاه نسل اکوبومرز یا هزاره ای ها، نیز 
نامیده می شوند، نسل پس از ایکس است. این نسل همچنین 
نسل بچه های نسل رونق و رفاه نیز نامیده می شوند. ظهور 

یت ها، تکنولوژی های نوین ارتباطی) اینترنت، ایمیل، وب سا
موبایل...( نشانگر نسل وای است. این نسل بیش از نسل ایکس 
به دنبال تثبیت وضع خود، دستیابی به خوشنودی های ثابت و 
گذران زندگی با همساالن می باشد. این نسل به اندازه نسل 
ایکس دنبال ماجراجویی نیست، از مسائل اجتماعی گریزان است 

از مسائل غیرقابل کنترل در  و در پی یک زندگی آسوده و به دور
محیط زندگی است. این روند تا نسل زد هم ادامه دارد. این نسل 
معرف جمعیت وسیعی از مصرف کنندگان جامعه هستند و قویا 
بر بسیاری از انتخاب های خرید مصرفی بزرگساالن تاثیر می 

% آنان کامپیوتر دارند؛ 07گذارند. پژوهشی نشان می دهد که 
% از شبکه 76و سایر محتواها را دانلود می کنند؛  % موسیقی07

% دانش آموزان کالج دارای 75های اجتماعی استفاده می کنند؛ 
یک اشتراک اینترنت از شبکه فیس بوک هستند... .  نسل زد، 

به  0006نسل پس از وای قرار می گیرد؛ که حدود سال های 
و قهاری دنیا آمده اند. اعضای این نسل مصرف کنندگان فعال 

اند که نفوذ زیادی بر تصمیمات خرید والدینشان دارند. ارتباطات 
اجتماعی بسیاری دارند. یک دوره طوالنی استفاده از تکنولوژی 
های نوین ارتباطی نظیر دی.وی.دی، شبکه جهانی وب، پیام 
دهی ثابت، پیام کوتاه، آی پد، تلفن همراه دارند و می توان آنان 

مید. در دنیایی رشد کرده اند که برابری را دیجیتال زاده نا
گسترده ای برای دو جنس در محل کار وجود دارد. خانواده ها 
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دو درآمده اند. والدینشان مسن ترند و می توان آنان را والدین 
  [6]هلیکوپتری نامید 

 

 نسل زد 
معلمان در حین فرایند تدریس، احتماال به صورت صریح و 
صادقانه و یا گاهی درلفافه بازخوردهایی را دریافت داشته اند. 
این بازخوردها نشان می دهد که گاهی دانش آموزان عاشق کار 
معلم می شوند که منجر به تشویق و ایجاد انگیزه در معلم می 

ناامید کننده است که  شود و گاهی هم آنقدر بازخوردها سرد و
 یانتقادها معلمانزین یگاهمعلم در تدریس خود تردید می کند. 

دو یادگیرنده، نسبت به  چگونهمی کنند.  افتیسازنده در اریبس
یک تجربه یادگیری، می توانند بازخوردهای مختلفی داشته 

خالق را  تیفعال کیشخص  کممکن است، یچگونه  باشند؟ 
که اتالف وقت بوده است؟  دیبگو یگریدوست داشته باشد و د

خالقانه باشد و  یها تیعاشق فعال یچگونه ممکن است که فرد
 یهتوج کیتجربه فقط اتالف وقت است ؟  نیکه ا دیبگو یگرید

 تیدر کالس درس اولونسل ها  نیاست که تفاوت ما ب نیا

طلب می را  یآورد و توقعات متفاوت یرا به وجود م یمختلف یها
بزرگ شدند و به مدرسه  رانیفراگ ی، وقتبیترت نیهمبه کند. 

 یقرار م ریرا تحت تأث یریادگیآنها  یرفتند، چشم اندازها
که هر  یفراتر از راه دیما باه امروز ی،دهد.با توجه به تنوع نسل

 یکامل فیو ط میحرکت کن میبود دهیاز ما شخصاً آموزش د کی
 یامروز جا یآموزش یرا در کالسها ینسل یاز تفاوت ها

متولد شده است و  با تکنولوژیکه  ینسل Zنسل  .[7]میده

شبکه های اجتماعی، اینترنت، گوشی هوشمند، فضای مجازی 
آنها ... مسائلی هستند که بدون آنها زندگی برایشان معنی ندارد. 

 یبا هرکس در لحظه توانند  یدانش بزرگ شده اند که م نیبا ا
مختلف  یشبکه ها قیصحبت کنند و از طر ایدر سراسر دن

 یبرای با سایر افراد دنیا ارتباط برقرار کنند. اجتماع یرسانه ها

 استفاده یتالیجیبه صورت د شهیهم یقیموس،  Zنسل 

است  ینسل نیاول Zنسل می شود. و به اشتراک گذاشته شده 
از  یعیطب یفقط بخش یخارق العاده فن آور یها شرفتیکه پ
ی آنها را تشکیل می دهد. این نسل نسبت به سایر نسل ها زندگ

آنها مشتاق نسبت به زندگی دارد.   احساس امنیت کمتری

و کار در سراسر جهان هستند، اما به شدت مضطرب  یزندگ
که ممکن  یو جنگ یری، درگیی، افراط گراسمیهستند و از ترور

 ترسند. یمبه وقوع بپیوندد؛ است 

هستند.  نژاد های مختلفاز   نشانیوالد هستند که ینها نسلآ

است  سبک و سلوکی نینسل ناهمگن است و ا کینسل آنها 

بیشتری  سواد سالمتمی دارند. این نسل از که  دوست 

از  ،هیاز تغذ آنهادرک نسبت به نسل های قبلی برخوردار است.  
کرده  شرفتیپ اریروزانه فرد بس جاتیو سبز وهیدانستن مقدار م

ی از حد قند و چرب مصرف بیش نکهیدرک اهمچنین است، 
نسل های  دارای عوارض و اثرات مضر بر سالمتی بدن است. 

را در شبکه  حریم شخصی و عمومیگذشته گاهی مرز بین 

های اجتماعی از یاد می بردند و فراموش می کردند که 
 چیهاطالعات شخصی شان در شبکه های اجتماعی می ماند و 

و این چیزی شبیه فریاد  رود ینم نیاز باینترنت  درواقعاً  زیچ
نسل  یبرا یخطر نزدن در میدان شهر می ماند. در حالی که ای

Z یو عموم یخصوص حریم نیمرز ب قی، که با درک دقستین 
 یخصوص میاز حر جهیرشد کرده و در نت شبکه های آن الیندر 

 نیکارآفرآنها همچنین کنند.  یخود با دقت محافظت م
 یایآنها رو. خود هستند ندهیهستند و نگران چشم انداز آ

اهداف آنها  .خود را دارند یمشاغل شخص جادی، اینیکارآفر

مرز . آنها همین طور ستین رممکنیاست، اما غ نانهیخوش ب

و  یکودک نیمرز برا تغییر داده اند.  بین کودکی و بزرگسالی

نسل است.  جابه جا شده اریصد سال گذشته بس یط یبزرگسال
Z  تیکند و اکثر یرا ترک نم لیتحص یسالگ 00حداقل تا 
 .[0]روند یاز آنها پس از آن به دانشگاه م یادیز
 

   کمیو  ستیآموزش قرن ب
همان طور که دنیای ما جهانی شدن را به رسمیت می شناسد، 

به مهارت ها و فناوری هایی متکی است که  20یادگیری قرن 
دانش آموزان را برای موفقیت در دنیایی آماده می کند که به 
طور فزاینده ای نیازمند همکاری، تفکر انتقادی، سازگاری و 

مادام  یریادگیام در هنگ دیدانش آموزان باپشتکار می باشد. 
آنها  رایبرخورد کنند زبا مسائل  ریانعطاف پذ تیذهن کیالعمر با 

دوره از تاریخ  کی در .[0]روبرو هستند 20با مشکالت قرن 
 یکه دارای کالس قرار می گرفت در جلو یمعلمتعلیم و تربیت، 

ه بود، بدون آنکه کودکان مربوط برنامه درسی  و اطالعات زیم
با گذشت دارای انعطاف پذیری در حرکت یا مشارکت باشند. 

موثر شامل مشارکت  یریادگیزمان ، مطالعات نشان داده اند که 
آنها  نیتر ب عیوس یو فضا گریکدیدانش آموزان و تعامل با 

این امر باعث شده که مکان های متنوع و منعطف تنظیم  است.
شوند. بدین ترتیب مبلمان هوشمند و متحرک؛ صفحه های 

  [01]نمایشی رنگی، تعاملی و چالش برانگیز در نظر گرفته شوند
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 هوشمند یکالس ها یطراح
منعکس کننده تجربه  یکالس درس به طرز باورنکردن یطراح

را دارد  تیظرف نیاهمچنین کودکان درون آن است.  یریادگی
بگذارد. طرح  ریتأثآنان  لی، رفتار و تختالشکه بر خلق و خو، 

 هستند. یهر دو عنصر مهمنیز  یعیطب یو نورپرداز یرنگ یها
بر  یقیعم ریکند که رنگ تأث یم تایید ها نیز رنگ یروانشناس

بدیهی است که قرار گرفتن در اتاق با رنگ تیره  ما دارد. هیروح
مانند سیاه یا خاکستری توانایی مثبت ماندن ما را کاهش می 
دهد. عالوه بر این نشان داده شده است که رنگ هایی مانند 
سبز و زرد منجر به احساس آرامش و خرسندی در انسان می 

 شود. 

 
کاهش سطح  با یعیراستا ، کاهش مواجهه با نور طب نیدر هم
باعث  یعیاز نور طب یهمراه است. نه تنها مقدار کاف 00نیسروتون

 شیشود بلکه منجر به افزا یبهبود و حفظ سالمت روان ما م
دریافت  بیشینه نور خورشید در یک  شود. یم زین یبهره ور

کالس درس، می تواند در دانش آموزان تمرکز و بهبود رفتار 
 ی رانقش مهم یعیطب یکه رنگ و نورپرداز یدر حالایجاد کند.  

کالس  یطراحدر کند،  یم فایا ییهر فضا یداخل یدر طراح
موارد  نی. ادیگر نیز توجه می شود درس به سه عنصر مهم

دسترسی به فضا و ، مبلمان هوشمند دمانیچشامل 

  .[01]می باشد درگیر شدن حواس، اهمیت مکان

آموزن به گونه ای مبلمان های هوشمند و میزهای دانش 
طراحی شده اند که قابلیت تحرک و تنظیم مجدد فضا را دارند. 

رو در کالس های گرامر بنشینند  ساعت کیتوانند  یودکان مک
و در ساعتی دیگر همه در مرکز کالس جمع شوند تا در بازی 

نشان  قاتیتحقهای تعاملی با نقش های تاریخی شرکت کنند. 
رشد  منجر به بهبود حرکتیی حس ی هایدهد که باز یم

 یحل مسئله و تعامل اجتماع ی، مهارت های، رشد شناختکالمی
از  ی حرکتیحس یفضا به صورت کالس  جادیامی شود.  

حاصل  عوامل صوتی بصریو  عطر خوشبافت ،  قیطر

 : شود یم

حس المسه ما از طریق پوست نبست به گرما، سرما، بافت: 

همین ترتیب ، کالس های  فشار و لرزش تحریک می شود. به
درس باید بافت های مختلفی مانند علف، شن، خز و اسفنج را در 

 .خود جای دهند

 
 

 یقیعم ریتوانند تأث ی، بوها م یریادگی طیمح کیدر : عطر

نه تنها باعث بهبود خلق و خو  یعیو طب ریدلپذ یداشته باشند. بو
 یبو نیب یشود دانش آموزان رابطه ا یشود بلکه باعث م یم

 برقرار کنند. یریادگی طیمح در یمثبت و احساسات بعد
 

در چشمان ما به مغز ما  ینور یها رندهیگعوامل بصری: 

، نور عتاًیطبتفسیر کند. را  یبصر ریتصاو می دهد که  امکان
کالس درس  کی ی در کالس درس خواهد بود. مهم یژگیو

 نیعالوه بر ا کمک خواهد کرد. یینایب تیروشن و روشن به تقو
هستند. غالباً ،  ریتصاو یسخگوپا ی، کودکان به طرز باورنکردن

 یو عکسها ریکند. تصاو یم دایمتن معنا پ  در کنار ریتصو کی
و  یتفکر انتقاد تیتوانند باعث تقو یم نیرنگارنگ همچن

توانند  ی، م اویربه همان اندازه تصصداها  .شوند تیخالق قیتشو

داشته  یو بهره ور یلی، تفکر تخ تیخالق در یمشابه یجلوه ها
باعث  مالیم یقیرود موس یباشند.. به عنوان مثال ، انتظار م

که ضربات  یآرامش ، تمرکز و تمرکز ذهن جوان شود ، در حال
مطلوب است که  بخشد. یکودکان انرژبه ممکن است  عیسر

 یسروصدا ایمدرسه  رونی... ب ک،یمزاحم مانند تراف یصداها
  [ 01]کنترل شوند نیز راهرو مدرسهداخل 

 

 طراحی محیط شبیه سازی شده)غوطه وری(
در دنیایی که بچه ها بیشتر با گوشی های هوشمند نسبت به 
اسباب بازی های واقعی،  بازی می کنند؛ نشستن در کالس 
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درس ممکن است کمی نامناسب به نظر برسد. ممکن است 
چنین به نظر برسد که به دلیل استفاده از روش های قدیمی از 

ران به آموزش جدا شده اند. برای حفظ و درگیرکردن ذهن فراگی
صورت فعال، می توان از محیط های یادگیری الهام بخش و 
شبیه سازی شده استفاده نمود. همان طور که نامش پیداست، 
یک محیط یادگیری جذاب و شبیه سازی شده، اجازه می دهد 
که فراگیران و دانش آموزان در محیطی تعاملی و دیجیتالی 

 درگیر شوند. 
 

 
 

 هنری امکانات استفاده به الزامی رویکرد نوع این در البته
 سالن مثل وسیعی محیط در توان می بلکه نیست، پیشرفته
 بوجود را فضایی چنین نیز نمایش صفحه از استفاده با ورزشی

به روش  یریادگیممکن است که با مراکز  نیوالد یبرخ .آورد
روش معتبر  کی یبه جا رایمخالفت کنند؛ ز یغوطه ور

تصور کنند.  یفانتز یسرگرم یباز کیآنرا به عنوان  ،یریادگی
خواهد بود. چراکه  قتیدور از حق اریبس یتصور نیچن نیکه ا

 سعهو تو جادیبه ا ،یو الهام بخش یبه روش غوطه ور یریادگی
 یسنت یروش ها قیپردازد که از طر یم ییانواع مهارت ها

فکر مانند ت ییباشند، مهارت ها یدشوار م اریبس یریادگی
الهام  یآموزش طیمح کیحل مساله، تفکر واگرا ... .  ،یانتقاد

 ازیکه ن یا دهیچیپ طیسازد تا در شرا یبخش، کودکان را قادر م
ما  یدارد، شرکت کنند. از طرف گرانیبا د یو همدرد یبه همکار

اشتباهات با  نیاما اغلب ا م،یریگ یم ادیاز اشتباهات خود 
موجب  یمجاز یریادگی طیمح کیهمراه هستند.  یعواقب منف

 یکنند و از شکست ها یریگ میشود، کودکان آزادانه تصم یم
شده  یساز هیشب یطهایمح نیکه در ا ی. در حالرندیادبگیخود، 

 یها طیمح نیدر امان هستند. ا هاو کنترل شده از خطر
 یسنت یدرس یرا که در کالس ها یحواس پرت یریادگی
در قالب  ندیفرا نیکند. ا یوجود دارد، متوقف م رفعالیغ

الهام بخش،  یریادگی طیمح  گردد. یم ریمس یمیت ناتیتمر
هستند که با  یریادگی طیهمه جانبه ... شرا ،یجذاب، غوطه ور

از جمله  ینرم افزار یمختلف و ابزارها یها کیاستفاده از تکن

 یساز هیشب طیبر مح یمبتن یریادگی ،یبر باز یمبتن یریادگی
 شود. یساخته م یسه بعد یمجاز یایشده، و دن

 

 
 کالس شبیه سازی برای قصه گویی

 
 

 کالس شبیه سازی تغییر فصل ها

 زیمتما یریادگی گرید یاز روش ها یریادگی یها طیمح نیا
را  یواقع یطهایرا دارد که مح نیا تیقابل طهایمح نیهستند ا

فرصت را به دانش آموزان بدهند که  نیکنند و ا یساز هیشب
ارتباط برقرار کنند.  رانیفراگ گریکنند و با د نیمهارت ها را تمر

بزرگ،  شیصفحه نما از یبیکالس ها با استفاده از ترک نیا
از  یعیوس فیو ط ،یکینامید ییروشنا ،یتعامل یتکنولوژ

شگفت  یریادگی یفضاها جادیا یبرا ژهیو یها جلوه زاتیتجه
 ریسفر ز کیتوان به  یشوند. کودکان را م یم لیتشک زیانگ
  .[00]آتشفشان گرم برد کیبه لبه  ایبه فضا و  ا،یدر
 

 کالس های رنگین کمانی 
نوعی فضای یادگیری  05کالس های درسی رنگین کمانی)غایی(

برای همه گروه سنی محسوب می شوند که بر اساس تلفیقی  از 
، 00، اورف07، والدروف06اصول رویکردهای  آموزشی مونته سوری

، 20، سطوح یادگیری بلوم21، هوش های چندگانه00رجیوامیلیا
طراحی شده اند.  22مطالعه فن آوری و آموزش خرد و فرزانگی

کالس درس غایی، مجموعه ای از کودکان روشن فکر،  آینده 
نگر، هوشیار، باوجدان، رهبر، آشنا با مفاهیم توسعه پایدار و 
تحصیالت سطح باال می باشد که برای میزبانی یک آموزش 



 هدایتی
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متعالی طراحی شده است.  با ارائه یک دوره کارآموزی 
شان می استعدادیابی، کودکان عالئق و آمادگی های خود را ن

دهند و به فرایندهایی همچون فعالیت های روزانه، تهیه منابع 
یادگیری مثل فایل های ویدئویی، وب سایت و فایل های 
نوشتاری مکتوب ، مهارت های ساختمانی، تولید مواد غذایی، باغ 
گیاهشناسی، دامپروری، کشاورزی پایدار، مهارت های صنعتی و 

عوت می شوند.  اتاق های سایر مهارت های مورد عالقه ...د
می توانند  شده است که  یطراح یبه گونه ارنگین کمانی، 

میزبان دانش آموزان با رده های سنی مختلف باشند و دارای 
بتواند هستند به طوری که  بزرگ  یبه اندازه کاف یمحوطه ا

ها و  ی، سخنرانیحیو تفر یاجتماع یدادهای، روگروه ها زبانیم
در طراحی کالس ها از رنگ های رنگین  باشد. گریموارد د

کمان استفاده شده است  مانند کالس قرمز، کالس آبی، کالس 
سبز .... به طوری که هر کدام از کالس ها موضاعات خاص و 
چندین حوزه برنامه درسی را پوشش می دهند. این نوع طراحی 
یک محیط یادگیری تحریک کننده، خیره کننده، و زیبا فراهم 

که موضاعات سنتی و متنوع عصر حاضر را نیز  پوشش  می کند
 می دهد. اتاق های رنگی عبارتند از:

 

 ی و بهداشتسالمت: قرمز اتاق

 
 

کالس قرمز به امور مربوط به زندگی، نشاط،  نیرو و توانمندی و 
ماهیت جسمانی  اشاره دارد. این  کالس شامل تمرینات ورزشی 
و ابزار آالت موسیقی نیز است.... موضوعات بهداشت، سالمتی و 

 موسیقی در این اتاق مورد توجه قرار خواهند گرفت. 
 

 ی: هنرهای کالمینارنج کالس
مرتبط با رشد و توسعه  یندهایارائه دهنده فرا یکالس نارنج

 ی، درک و کاوش احساسات و پاسخ به تجربیات است. عاطف
زبان، هنر و رقص  قیاحساسات، از طر انیب یریادگی نیهمچن

اتاق خواهد  نیمورد توجه ا یکالم یاست. لذا موضوع هنرها
 بود.

 
 

 یاضیر : زرد  کالس

 
 

، گرانی، عزت نفس، احترام به دتسهیم، صلحاتاق زرد درباره 
اتاق  نیا ، آرامش و ابتکار عمل است.خود کنترلی، خودتنظیمی

 .می باشد یمشارکت یها یها و باز یشامل ابزارها ، اسباب باز
 همچنین موضوع ریاضی نیز مورد توجه این اتاق خواهد بود. 

 

 ومعل : سبز کالس
و تعامل و  یکیاکولوژ یها ستمی، س عتیاتاق سبز مربوط به طب

 .است ی آنهاارتباط ما با هر دو

 
 

 یو نوآور یفناور ی:آبکالس      

 
 
، ی، ارتباطات، همدلی، نوآوریفناور به امور مربوط به  یاق آبات

اتاق )همراه با اتاق  نیابراز وجود است. ا ییاحساسات و توانا
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به  یدسترس یها یفناور ریو سا تبلت،  انهی( شامل رایلین
و کتاب  یریادگی یابزارهاای ها می باشد. و چند رسانه  نترنتیا

تمرکز خواهد کرد.  یرسانه ا دچن انیاتاق بر ارتباطات و ب نیدر ا
 اتاق خواهد بود. نیمورد توجه ا زین یو نوآور یموضوع فناور

 

 یعلوم اجتماعی: لین کالس

 
 

جشن انواع و  یخیو تار یجهان یها دگاهید انگرینما یلیاتاق ن
 ری، تبلت و سا انهی( شامل رایاتاق )مانند اتاق آب نیاست. ا ها

 یریادگی یخواهد بود. ابزارها نترنتیبه ا یدسترس یها یفناور
آداب و مختلف و  یو فرهنگ ها خیاتاق بر تار نیو کتاب در ا

مورد توجه  زین یموضوع علوم اجتماع بود.تمرکز خواهد م  رسوم
 است.اتاق  نیا
 

قیمت ها و  بزرگانی،  یقیهنر / موسکالس بنفش:    

 و ارزش ها
مراسم  یاست که برا وسیعیبزرگ و  ییفضا ؛ اتاق بنفش

تئاتر ،  یدر طول روز و برا یگروه یتهایفعال ریسا ای یصبحگاه
جامعه بعد از ساعت مدرسه  یاجتماع یدادهایرو ای هایسخنران

  .[02]استفاده خواهد شد
 

 نتیجه گیری
همان طور که اشاره گردید؛ یک نسل عبارت است از همه 
افرادی که  از گروه سنی مشابهی برخوردارند. با توجه به طبقه 
بندی نسل ها، هم اکنون در سیستم های آموزشی با گروه سنی 

z  مواجه هستیم که دارای خصوصیات، هنجارها، باورها، صفات
هی نسبت به اخالقی و رفتاری خاص خود می باشند. لذا آگا

خصایص به دست اندرکاران حوزه تعلیم و تربیت کمک می کند 
تا استراتژی های آموزشی متناسب با آنان را طراحی کنند. از 
ویژگی های بارز این نسل آشنایی با تکنولوژی است به عبارتی 
می توان گفت که این نسل با تکنولوژی متولد شده است. و 

ب می شود. این نسل به فضای مجازی زمین بازی او محسو
خوبی پدیده جهانی شدن را درک کرده است و به راحتی با 
همساالن خود در سراسر دنیا ارتباط برقرار کرده و تاثیر می 

پذیرد. به عنوان اولین نسل که پیشرفت های تکنولوژیکی را به 
صورت بخش طبیعی زندگی خود پذیرفته اند، ئر حوزه آموزش 

آموزشی بیشتر از نسل های قبل استقبال  نیز از تکنولوژی های
خواهند کرد. محیط های یادگیری هوشمند، الهام بخش، شبیه 
سازی شده ... را می توان از محیط های یادگیری  متناسب با 
اقتضائات این نسل نام برد. طراحی کالس های هوشمند، یکی 
از فضاهای یادگیری است که بر رفتار، خلق و خو و تفکر و 

دانش آموزان اثر مطلوب دارد.  کالس های غوطه وری تخیل 
اجازه  اند که شده یساز هیجذاب و شب یریادگی طیمح کنیز ی

 یتالیجیو د یتعامل یطیو دانش آموزان در مح رانیدهد فراگ یم
 یطهایرا دارد که مح نیا تیقابل طهایمح نیشوند. ا ریدرگ
فرصت را به دانش آموزان  نیکنند و ا یساز هیرا شب یواقع

ارتباط  رانیفراگ گریکنند و با د نیبدهند که مهارت ها را تمر
 شیاز صفحه نما یبیکالس ها با استفاده از ترک نیبرقرار کنند. ا

از  یعیوس فیو ط ،یکینامید ییروشنا ،یتعامل یبزرگ، تکنولوژ
شگفت  یریادگی یفضاها جادیا یبرا ژهیو یها جلوه زاتیتجه
 نیرنگ یدرس یکالس هاهمچنین شوند.  یم لیتشک زیانگ

مهیا می  یهمه گروه سن یبرا یریادگی یفضا ینوعی کمان
  ی برترآموزش  یکردهایاز اصول رو  یقیکه بر اساس تلف کنند
لذا مطلوب است که کالس های درسی مورد  شده اند. یطراح

 نظر تا حد امکان مورد توجه قرار بگیرد. 
 

 واژه نامه 
1. Glass گلس 

2. Palicka پالیکا 

 میکارل مانها  .3
4. Codrington کودرینگتون 
5. The Lost Generation نسل از یاد رفته 
6. The Interbellum 

Generation 
 نسل بین دو جنگ

7. The Greatest Generation نسل بزرگان 
8. Silent Generation نسل خاموش 
9. Baby Boomers  انفجار جمعیتنسل 
10. Generation X  نسلX 
11. Generation Y  نسلY 
12. Gen Z  نسلZ 
13. Gen Alpha نسل آلفا 

از  یکیو  یهورمون ضد افسردگ ینوع نیسروتون: نیسروتون. 00

 ی دهنده انتقال ییایمیش ی ماده نیاست. ا یشاد یانواع هورمون ها

از ابعاد سالمت مانند  یعیوس ی در مغز ماست که گستره یمهم

 دهد می قرار الشعاع تحت را …وخو خواب، خلق

15. ULTIMATE 

CLASSROOM 
 رنگین کمانی)غایی(

16. Montessori مونته سوری 
17. Waldorf والدروف 



 هدایتی

 

00 

18. Orff اورف 
19. Reggio رجیوامیلیا 
20. Multi-Intelligence هوش های چندگانه 
21. Bloom’s Taxonomy سطوح یادگیری بلوم 
22. Imagine Wisdom 

Education 
مطالعه فن آوری و آموزش 

 خرد و فرزانگی
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