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سواد علمی چیست و اب سواد کیست؟

پرویز امینی  

همــه مــا تجربیــات خودمــان را از کالس هــاس ریاضــی و علــوم بــه یــاد مــی آوریــم. کالس هــای ســاکتی کــه فقــط صــدای معلــم شــنیده مــی 
شــد و پــس از آن شــاید فقــط صــدای یــک دانــش آمــوز ســاعی کــه قســمتی از درس را نفهمیــده بــود. کار معلــم تمــام مــی شــد و مــا مشــغول 
حــل مســاله ای مــی شــدیم کــه آن را نفهمیــده بودیــم، امــا آن را درســت پاســخ مــی دادیــم! ولــی بعدهــا، پــس از ســال هــا وقتــی مســاله هــا 
را فهمیدیــم، دیگــر نمــی توانســتیم آن هــا را حــل کنیــم و درمانــده مــی ماندیــم. پــس چــه یــاد گرفتــه ایــم! شــاید تنهــا چیــزی کــه از کالس 
هــای ریاضــی و علــوم یــاد گرفتیــم، همــان ســکوت معنــادار و آرامشــی بــود کــه هــم اکنــون از دانــش آمــوزان و فرزنــدان مــان انتظــار داریــم. 
کودکانــی کــه بــا چشــمان و دســت هــای بســته، وارد هزارتــوی مجهــول هایــی مــی شــوند کــه اجــازه لمــس کــردن، دیــدن، بررســی کــردن و 

یافتــن مفاهیــم یادگیــری را ندارنــد.

دیگــر زمــان کالس هــای آرام بــه پایــان رســیده اســت، همــه چیــز در حــال تغییــر اســت. کــودکان آرام، جــای خــود را بــه کودکانــی داده انــد 
کــه شــیفته بحــث و تحقیــق هســتند. آنــان دوســت دارنــد، مفاهیــم پیچیــده و غیــر قابــل لمــس را بــه داخــل کارگاه هایــی ببرنــد کــه بعدهــا آن 
هــا را بــه صــورت زنــده و خــارج از کالس درس خواهنــد دیــد. پــس بایــد مشــوق نســلی باشــیم کــه از چنیــن کالس هایــی بیــرون مــی آینــد و 

فعاالنــه از طریــق کســب تجربــه هــا و یافتــه هــا بــر توانایــی هایشــان مــی افزاینــد.
ژان پیــاژه از پیشکســوتان روان شناســی شــناختی، معلمــان را از وادار کــردن کــودکان بــه حفــظ طوطــی وار مطالــب و انباشــتن ذهــن بــر حــذر 
مــی دارد و بــر فعالیــت و تجربــه انــدوزی کــودک تاکیــد مــی ورزد، و مــی گویــد:" .... کــودک بــرای یادگیــری بــه تجربــه ی مســتقیم نیــاز دارد 

تــا یــک آمــوزش رســمی... کــودک بایــد شــیوه هــای تفکــر بــا تجربــه را بیامــوزد تــا بتوانــد خــوب یــاد بگیــرد..."

زمانی که مستقیما مطلبی را به کودک بیاموزیم، شانِس بررسی 
و کشف آن مطلب را از کودک خواهیم گرفت.

ژان پیاژه) ۱۹۸۰ـ۱۸۹۶(  
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ــط  ــوزش، فق ــه آم ــتند، ک ــول هس ــق الق ــاور متف ــن ب ــر ای ــه، ب ــعه یافت ــورهای توس ــت کش ــم و تربی ــئوالن تعلی ــی و مس ــان بین الملل کارشناس
خوانــدن، نوشــتن و حســاب کــردن نیســت. هــدف واالتــر و باالتــر اســت؛ غایــت نهایــی، رســاندن جامعــه بــه ســطح ســواد علمــی، و آمــوزش 

ــه: ــی آگاه و ســازنده اســت ک ــودکان و نوجوانان ک
 آمادگی چالش با شرایط اجتماعی فردا را داشته باشند.

 بتوانند مسائل و مشکالت پیچیده جهان فردا را حل کنند.
 خود را عضو موثر جامعه بدانند، و در تصمیم گیری های اجتماعی مشارکت فعال داشته باشند.

 توانایی برقراری ارتباط با افراد، حفظ محیط زیست را داشته باشند.
 مولد علم و فناوری باشند، و توانایی تحلیل مسائل ناشناخته فردا و خالقیت الزم برای حل آن ها را داشته باشند.

آیا فارغ التحصیالن مدارس  و دانشگاه های ما به سواد علمی مجهز هستند؟
 آیا مولد علم و فناوری هستند، یا مصرف کننده آن هستند؟ 

آیا محیط زیست را پاک نگه می دارند؟ 
 و آیا در جهان فردا می توانند مسائل فردی و اجتماعی خود را با خالقیت حل کنند؟ 

بــا تاســف بســیار بایــد گفــت: خیــر! ... فارغ التحصیــالن مــدارس  و دانشــگاه ها، آمــوزش الزم جهــت برنامه ریــزی روز جهــان را فــرا نگرفتــه  انــد، 
و نمی تواننــد بــا دانــش دیــروز، بــه انســانی فراتــر از زمــان خــود مبــدل گردنــد؛ فردایــی کــه بــا مســائل آن آشــنا نیســتند. مــا مســئول و متعهــد 
هســتیم تــا شــهروندان را بــرای زندگــی در جامعــه پیچیــده امــروز و فــردا بــه ســواد علمــی مجهــز کنیــم؛ تــا شــاهد توســعه پایــدار انســان و 

جامعــه باشــیم... بایــد بــه دانــش امــروز مجهــز گردیــم، تــا جامعــه آینــده را بهتــر بســازیم.
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کارگاه های پیشبرد سواد علمی. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. زمستان ۱۳۸۷

چرا ابید سواد علمی داشته ابشیم؟

مــا در عصــری زندگــی مــی کنیــم کــه در هــر روز و در هــر لحظــه آن، کشــفیات علمــی تــازه ای صــورت می گیــرد؛ و فناوری هــای نویــن، چهــره 
جهــان را دگرگــون می کنــد. کافــی اســت فقــط بــه روزنامــه مــورد عالقــه خــود مراجعــه کنیــد. شــما بــا عناوینــی دربــاره گــرم شــدن کل جهــان، 
ــواد  ــه، م ــی یافت ــر ژنتیک ــان تغیی ــای حاصــل از گیاه ــا غذاه ــازی(، فســیل های کشــف شــده در شــهاب ســنگ ها ی ــبیه س ــازی ) ش ــون س کل
ــر زندگــی شــما تاثیــر  ــه طــور مســتقیم ب ــا محیــط زیســت، پیشــرفت های پژشــکی، DNA در عرصــه قضــاوت، و داروهایــی کــه ب نامانــوس ی
می گــذارد. شــما بــه عنــوان یــک مصــرف کننــده، یــک تاجــر و یــک شــهروند، اگــر می خواهیــد در جوامــع نویــن امــروز، فعاالنــه مشــارکت کنیــد 
و تاثیرگــذار باشــید، بایــد دیدگاه هــای خــود را دربــاره ایــن موضوعــات و دیگــر موضوعاتــی کــه ریشــه علمــی دارد، مشــخص و منســجم ســازید.
ــا فناوری هــای نویــن، بیــش از گذشــته در ســخنرانی های ملــی شــنیده می شــود. بحــث و گفــت و گــو پیرامــون  موضوعــات علمــی و مرتبــط ب
آســیب هایی کــه بــه الیــه اُزن وارد شــده اســت، باران هــای اســیدی، تهدیدهــای اقتصــادی، تغییــرات آب و هــوا از جملــه آن هــا هســتند. درک 

ایــن گونــه بحــث هــا و گفت وگوهــا، بــه انــدازه خوانــدن آن هــا اهمیــت دارد.
ــم  ــق تصمی ــا آگاهــی عمی ــد و ب ــی درک کنن ــه خوب ــان پیرامون شــان را ب ــد جه ــا بتوانن ــد ســواد علمــی داشــته باشــند ت همــه شــهروندان بای
بگیرنــد. از ایــن رو، همــه دانشــمندان و آموزشــگران علــوم بایــد شــرایطی فراهــم کننــد، کــه همــه شــهروندان، دانــش پایــه ای الزم بــرای زندگــی 
موفقیــت آمیــز در جهــان در حــال تغییــر امــروز و فــردا را بــه دســت آورنــد... امــا ســواد علمــی چیســت؟ چــه اهمیتــی دارد؟ و چگونــه  همــه 

شــهروندان، صاحــب ســواد علمــی مــی شــوند؟

سواد علمی چیست؟

 سواد علمی، مجموعه ای از مفاهیم، تاریخ و اندیشه هایی است که به ما کمک می کند، موضوعات علمی زمان مان را بهتر درک کنیم.
 ســواد علمــی، زبــان نامانــوس، تخصصــی و سرشــار از اصطالحــات پیچیــده متخصصــان شــاخه های گوناگــون دانــش نیســت. کســی از شــما 
ــی در اکتشــافات  ــرای درک نقــش ایســتگاه فضای ــا ب ــدی بســازید، و ی ــرای درک اهمیــت  پیشــرفت های پزشــکی، داروهــای جدی نمی خواهــد ب

فضایــی، مــدار آن را در فضــا محاســبه کنیــد.
  ســواد علمــی، در جامع تریــن اصــول علمــی و دانــش عمومــی ریشــه دارد. یــک شــهروند دارای ســواد علمــی، بــه واژگان و حقایقــی آگاهــی 

دارد کــه بــرای درک مفهــوم اخبــار روزانــه ضــروری  اســت. 
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به نمونه ای از درک حقایق پیرامون انسان اشاره می کنیم، که یک کودک ۹ تا ۱۰ ساله باید از آن آگاه باشد:

فعالیت گروه سنی ۹ تا ۱۰ سالگی در پیشبرد سواد علمی

کــودک از نتیجــه آزمایــش رشــد لوبیــا؛ بایــد از پنــج ســوال ذیــل، نتیجــه ایــن آزمایــش را بیــان نمایــد و بگویــد کــدام ســوال، مــی توانــد نتیجــه 
ایــن آزمایــش باشــد:

) کــودک، عــاوه بــر انتخــاب یــک گزینــه، مــی توانــد بــا تهیــه گــزارش روزانــه ) نقاشــی، عکاســی و فیلــم بــرداری( کــه 
از رشــد لوبیــا ثبــت نمــوده اســت؛ گــزارش خــود را در گــروه بــه بحــث بگــذارد و نظــرات خــود را در مــورد هــر ســوال بــه 

بحــث بگــذارد(

الف. آیا لوبیا برای رشد، نیاز به نور دارد؟
ب. لوبیاها در گروه های هشت تایی بهتر رشد می کنند؟ 

ج. آب دریا، در رشد لوبیا تاثیر دارد؟ 
د. مقدار آب مورد نیاز برای رشد لوبیا چقدر باید باشد؟

ز. آب شیر، در رشد لوبیا تاثیر بیشتری دارد؟

 سواد علمی، چهار محور ریاضیات، علوم، فناوری های روز جهان و مهارت های زندگی را به چالش می گیرد.
 ســواد علمــی، مولــد علــم و فنــاوری اســت و در یادگیرنــده، توانایــی تحلیــل مســایل ناشــناخته فــردا را پــرورش مــی دهــد، تــا بــا خالقیــت 

فــردی و مهــارت هــای کســب شــده، مســایل مــورد چالــش جهــان را حــل نمایــد.
 ســواد علمــی، اســتعداد و عالقــه ی کــودک را ارزیابــی مــی کنــد، و کــودک بــا رشــد مهــارت هــای حــل مســاله، تفکــری خــالق و نقــاد را در 

حــل مســاله بــه دســت مــی آورد.

قایق بخار کوچک که یک کودک هفت ساله، توانایی ساخت آن را دارد 
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عــده ای عقیــده دارنــد کــه در آمــوزش علــوم، دانشــجویان بایــد بــا دشــواری های ریاضیــات و دایــره واژگان پیچیــده  آن آشــنا شــوند. آنــان بــر 
ایــن باورنــد کــه همــه بایــد مــزه واقعــی علــم را آن گونــه کــه هســت تجربــه کننــد، و بایــد در ســطحی بســیار عمیــق، از علــوم آگاهــی داشــته 

باشــند؛ ولــی ســواد علمــی بــه ســطح عمیــق همــه موضوعــات علمــی اشــاره ای نــدارد.
مطالعــه عمیــق در یــک زمینــه بخصــوص از علــم، همیشــه باعــث آفرینــش فــردی بــا ســواد علمــی نمی گــردد. در حقیقــت، گاهــی اوقــات بــا 

ــد. ــی ندارن ــات علمــی آگاه ــای تخصصــی خودشــان از موضوع ــه خــارج از محــدوده فعالیت  ه ــه رو می شــویم، ک دانشــمندانی رو ب
ــی از بیســت و چهــار فیزیــک دان و زمین شــناس خواســته شــد، تفــاوت  زمان
ــم زیست شناســی  ــن مفاهی ــی یکــی از پایه ای تری ــن DNA و RNA )یعن بی
مولکولــی( را بیــان کننــد. تنهــا ســه نفــر از آنــان توانســتند بــه ایــن پرســش 
پاســخ دهنــد، و آنــان کســانی بودنــد کــه در آن پرســش، چالــش کاری داشــته 
ــاوت  ــر از زیســت شناســان خواســته می شــد، تف ــاد، اگ ــال زی ــه احتم ــد. ب ان
بیــن نیمــه هــادی و ابرهــادی را توضیــح دهنــد، بــه نتیجــه مشــابهی دســت 
ــان  ــص خودش ــارج از تخص ــمندان، خ ــی از دانش ــن، برخ ــم. بنابرای می یافتی
ماننــد هــر شــخص دیگــری، از موضوعــات علمــی آگاهــی ندارنــد و بــه واقــع 

فاقــد ســواد علمــی هســتند.
برای این که بفهمیم سواد علمی به واقع چیست، شاید بهتر باشد بدانیم که چه چیزی سواد علمی نیست. 

کارگاه های پیشبرد سواد علمی. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. تابستان ۱۳۸۵

اگر شما موضوعات علمی مجالت و روزنامه ها را خوب درک می کنید 
)اگر شما مقاالت مرتبط با مهندسی یا سوراخ های الیه ازن را به 
همان راحتی مقاالت ورزشی، سیاسی یا هنری می فهمید( شما سواد 
علمی دارید.
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کارگاه های پیشبرد سواد علمی، بهار ۱۳۹۰

ــه ماننــد  ــا ســواد تکنولوژیــک اشــتباه گرفتــه می شــود. ســواد تکنولوژیــک، یعنــی توانایــی اســتفاده از دســتگاه هایــی ب ســواد علمــی اغلــب ب
کامپیوتــر، ضبــط و پخــش ویدئویــی، و الکترونیکــی و ... کــه بــرای بســیاری از حرفه  هــای جوامــع امــروزی ضــروری اســت. امــا بــا تعریفــی کــه 
ارائــه کردیــم، بــه زبــان ســاده بایــد گفــت: " ســواد علمــی، درک و شــناخت عمیــق از مفاهیــم پایــه ای علــوم اســت، و یــک هــدف و یــک یادگیــری 

مــادام العمــر اســت."

وسعت این مساله ات کجاست؟

بررســی ها نشــان می دهــد کــه حتــی در جوامــع پیشــرفته، درصــد قابــل مالحظــه ای از مــردم )حتــی کســانی کــه تحصیــالت دانشــگاهی دارنــد(، 
فاقــد ســطح علمــی کافی هســتند.

 در پژوهشــی کــه در دانشــگاه هــاروارد انجــام گرفــت، مشــخص گردیــد کــه کمتــر از ده درصــد کارشناســان ارشــد می تواننــد توضیــح دهنــد 
چــرا هــوا در تابســتان، از زمســتان گرم تــر اســت!

 در پژوهــش دیگــری کــه در دانشــگاه جــرج ماســون انجــام شــد، بیــش از پنجــاه درصــد دانشــجویان کارشناســی نمــی توانســتند فــرق بیــن 
اتــم و مولکــول را بــه درســتی تعییــن کننــد!

بــه نظــر مــن چنیــن نتایجــی دور از انتظــار نیســتند، و نبایــد آن هــا را اســتثنا قلمــداد کــرد. در واقــع، مــا در اغلــب دانشــگاه ها بــا دانشــجویانی 
رو بــه رو هســتیم کــه از درک بســیاری از مقــاالت مهــم روزنامــه  هــا عاجــز هســتند.

ایــن مســاله بــه دانشــگاه ها محــدود نمــی  گــردد. مــا در دبیرســتان ها و مدرســه ها نیــز بــا چنیــن مشــکلی رو بــه رو هســتیم. بــر اســاس پژوهشــی کــه 
در آمریــکا انجــام شــده اســت، کمتــر از هفــت درصــد بزرگســاالن، بیســت و دو درصــد دانشــجویان و بیســت و شــش درصــد اســتادان دانشــگاه دارای 
ســواد علمــی هســتند. بنابرایــن، می تــوان نتیجــه گرفــت تعــداد زیــادی از شــهروندان قــرن بیســت و یکــم، توانایــی علمــی الزم بــرای زندگــی در ایــن 

قــرن را ندارنــد. قرنــی کــه بــا کشــفیات علمــی و تغییــرات انقــالب گونــه فناوری هــای نویــن گــره خــورده اســت.

چرا سواد علمی اهمیت دارد؟

چرا باید نگران باشیم که شهروندان مان سواد علمی دارند یا نه؟ 

چرا باید به فکر درک و فهم خودتان از علم باشید؟

 سه دلیل مختلف ممکن است شما را متقاعد می کند که چرا سواد علمی مهم است:
۱( کشــورداری: همــه مــا بــا مســائل عمومــی رو بــه رو هســتیم کــه بحــث پیرامــون آن هــا بــه زمینه 
ــا حــدودی بایــد ســواد علمــی داشــته باشــیم. دولت هایــی  علمــی نیــاز دارد، بنابرایــن همــه مــا ت
کــه از آمــوزش علــوم حمایــت می کننــد، حامــی پژوهش هــای علــوم پایــه و ســواد علمــی  هســتند. 
ایــن     دولــت هــا، منابــع طبیعــی و محیــط زیســت را بــه خوبــی حفاظــت می کننــد؛ و ایــن امــر 

تنهــا بــه کمــک شــهروندانی دارای ســواد علمــی قــوام می یابــد. 
۲( زیبــا شــناختی: جهــان مــا بــر طبــق چنــد قانــون طبیعــی و فراگیــر عمــل می کنــد. هــر کاری 
کــه شــما انجــام می دهیــد، هــر چیــزی کــه شــما از لحظــه بیــدار شــدن صبحگاهــی تــا لحظــه بــه 
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خــواب رفتــن در نیمــه شــب تجربــه می کنیــد، بــر طبــق ایــن قوانیــن طبیعــی رخ می دهــد. بینــش علمــی مــا از جهــان، بی نهایــت زیبــا و بــا 
شــکوه اســت و عالی تریــن دســتاوردهای تمــدن بشــری را بــه روشــنی نشــان می دهــد. شــما بــا درک وحــدت بیــن ظــرف پــر از آبــی کــه روی 
گاز در حــال جوشــش اســت، و جابــه جایــی آهســته قاره هــا، وحــدت بیــن رنگ هــای مســحور کننــده بــال یــک پروانــه و رفتــار ذرات بنیــادی 
مــاده، هــم از لحــاظ زیبــا شــناختی ارضــا می شــوید و هــم شــهروندی هســتید کــه از موضوعــات اطــراف آگاهــی داریــد. فــردی کــه ســواد علمــی 

دارد، درســت ماننــد کســی اســت کــه نمی توانــد بخوابــد و دنیــای دیگــری زندگــی می کنــد کــه بــدون شــک زیباتــر و پربارتــر اســت.

Nanotechnology Through History

نقش فناوری نانو در دل تاریخ هنر

ــک دوران، نقــش  ــه در طراحــی تفکــر ی ــه ای ک ــه گون ــد، ب ــره خورده ان ــا کشــفیات علمــی گ ــروزی، تنگاتنــگ ب ــع ام ۳( انســجام فکــری: جوام
ــه دور خورشــید، نقــش مهمــی در تغییــر اندیشــه علمــی تفکــرات  ــرای مثــال، مفهــوم کوپرینکــی گــردش ســیارات ب کلیــدی ایفــا می کنــد. ب
قــرون وســطایی داشــت. همیــن طــور چالــز دارویــن بــا کشــف ســازوکار انتخــاب طبیعــی، راه ســاده تری بــرای درک طبیعــت فراهــم ســاخت. 
ــوان موضوعــات عمیقــی را درک کــرد کــه  ــدون ســواد علمــی، نمــی ت بنابرایــن پیشــرفت هــای علــم، ارکان جامعــه را متحــول مــی کنــد، و ب

حیــات فکــری جامعــه را انســجام مــی بخشــند.

Art in Science 

Literacy,microscopic photography,scanning electron microscope.
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گام اول راه حل چیست ات یادگیری کودکان را به سوی سواد علمی سوق دهیم؟

شــما و خانــواده، چگونــه می توانیــد صاحــب ســواد علمــی شــوید؟ خوشــبختانه، آموزشــگران علــوم طبیعــی در دهــه گذشــته بــه راه حل هــای 
ــد. ــدا کرده ان کارآمــدی دســت پی

کارگاه های پیشبرد سواد علمی، تابستان ۱۳۸۵
آمــوزش مقدماتــی: آمــوزش علــوم در مــدارس بایــد بــا رویکــرد کاوشــگری و اکتشــافی تدریــس گــردد. یعنــی بــه جــای آن کــه دانــش آمــوزی را بــا 
انبوهــی از اطالعــات رو بــه رو کنیــم، آن هــا را در موقعیتــی قــرار دهیــم کــه بــرای یــک مســاله و پژوهــش پیرامــون آن ترغیــب گــردد. از ایــن رو، الزم 

اســت آموزشــگران در رویکــرد آموزشــی خــود تجدیــد نظــر کننــد، و مســئوالن نیــز بایــد چنیــن شــرایطی را بــرای آمــوزش کــودکان مهیــا ســازند.
ــا ســطوح خاصــی از آمــوزش  ــه روش تلفیقــی ت ــوم ب ــه دانشــگاه ها نیــز کشــانده شــود. آمــوزش عل ــد ب ــگاهی: اصالحــات بای ــوزش دانش آم
دانشــگاهی ضــروری بــه نظــر می رســد. دانشــجویان بایــد بداننــد آگاهــی از دانســته های ســایر شــاخه های علــوم بــرای پیشــرفت علمــی و نیــز 

زندگــی بهتــر در جهــان ضــروری اســت.

ــل فهــم باشــند، چــه از ســوی دانشــمندان و نویســندگان، و چــه  ــرای عمــوم مــردم قاب ــی: نوشــتن کتاب هــای علمــی کــه ب ــوزش عموم آم
ــای  ــن دســتاورد های علمــی، پیامده ــی تازه تری ــد ضمــن معرف ــی بای ــی و رادیوی ــای تلویزیون ــرد. برنامه ه ــق بیشــتری گی از ســوی ناشــران، رون
اجتماعــی آن هــا را نیــز اطــالع رســانی کننــد. صفحــات اینترنــت، مــکان مناســبی بــرای دنبــال کــردن ایــن هــدف اســت. روزنامه هــا و مجــالت 

عمومــی کــه صفحــه علمــی دارنــد، بایــد در انتخــاب موضوعــات و نحــوه بیــان آن هــا دقــت بیشــتری مبــذول دارنــد.
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گام دوم برای همسو کردن همه آموزشگران به سوی سواد علمی

 ایجاد زمینه های مناسب برای همگانی کردن سواد علمی در کودکان و نوجوانان کشور
 اشاعه ی تفکر علمی در کودکان و نوجوانان.

کارگاه های پیشبرد سواد علمی، تابستان ۱۳۸۶

 برنامــه ریــزی و مهیــا نمــودن بســتر مناســب فعالیــت هــای علمــی در حــوزه ریاضیــات، علــوم تجربــی، فنــاوری هــای روز هــزاره ســوم. بهــره 
گیــری از صنعــت ســینما و مدیــا در رشــد ســواد علمــی کــودکان و نوجوانــان، و ترغیــب و تشــویق آنــان در مســتند ســازی علمــی و پژوهشــی.

 حمایت از برنامه های علمی و پروژه های بزرگ علمی برای کودکان و نوجوانان.

اولین جشنواره روباتیک کودکان ایران. کارگاه های پیشبرد سواد علمی. تابستان ۱۳۸۶
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 انتشار نشریات و کتاب های مرتبط در زمینه گسترش و رشد سواد علمی کودکان و نوجوانان.

برگزیده جشنواره رشد وزارت آموزش و پرورش در سال های ۱۳۸۰-۱۳۷۸

 ارتباط فعال با مراکز علمی داخل و خارج کشور، جهت توسعه و رشد سواد علمی کودکان و نوجوانان.

 ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه ی طراحی مدل آموزشی با نگاه پیشبرد سواد علمی در کودکان و نوجوانان.
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 راه اندازی پرتابل بزرگ سواد علمی کودکان و نوجوانان ایران برای همه ایرانیان.

 اجرای برنامه ها و نشست های علمی و آموزشی برای همگانی کردن سواد علمی.

کارگاه های پیشبرد سواد علمی. تابستان ۱۳۸۵

 ترغیب و تشویق سیاست گذاران امور فرهنگی کشور جهت حمایت از رشد سواد علمی.

 زنده نمودن تفکر علمی حوزه های علمی دوران شکوفایی علمی ایران.
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   صفحه ای از کتاب " الجبر و المقابله". محمد بن موسی خوارزمی

 آشنایی کودکان با نقش هنر در علم. 

ــت،  ــی، خالقی ــر علم ــان، تفک ــودکان و نوجوان ــد؛ در ک ــی دســت یابن ــواد علم ــای س ــه کارکرده ــزان آموزشــی، ب ــه ری ــگران و برنام ــر آموزش اگ
ــد گشــت.  ــان خواه ــی، نمای ــش گوی ــدرت پی کنجــکاوی و ق

در غایت نهایی، آنچه کودکان و نوجوانان در سواد علمی بدان دست خواهند یافت:

E یادگیری برای خوب زیستن
E یادگیری برای دانستن

E یادگیری برای انجام دادن
E یادگیری برای با هم زیستن

کارگاه های پیشبرد سواد علمی. تابستان ۱۳۸۷


