
علمی و آموزشی - مدت زمان 
زیــادی از ویژگی های منحصر بفرد و 
مشــابه سیاره سرخ یا به عبارتی مریخ 
نسبت به کره زمین نمی گذرد و از این 
رو پیش بینی می شــود که انسان های 
زیــادی در طی دهه های بعدی به این 

ســیاره مسافرت کنند تا زندگی ای نو 
و متنــوع را در این کره تجربه نمایند و 
حتی تصور زندگی کردن در این سیاره 
می تواند باعث ایجاد احساس خوب 

و خوشایندی در هر یک از ما بشود.
اما چگونه می توان در این سیاره 

زندگی کرد؟ آیا باید پس از رســیدن 
به ســیاره ســرخ، شــروع به ساخت 

ساختمان کرد؟
با وجود پیشــرفت چشــمگیر 
تکنولــوژی در زمینــه های مختلف، 
پاسخ این سوال بسیار ساده است چرا 
که در اصل تکنولوژی برای کوتاه کردن 
مدت زمان انجام کارها صورت گرفته 
اســت تا انسان ها بتوانند در کسری از 
زمان کارهای روزمــره خود را انجام 

دهند.
بــه همیــن دلیل تیــم قدرتمند 
شیائومی، اخیرا برای رفع این مشکل 
اقدام به انجام کاری بسیار غافلگیرانه 
نمودنــد که باور کردن آن کار بســیار 
سختی اســت چرا که آنها خانه هایی 
بســیار زیبا و مناسب برای زندگی در 
کره مریخ را طراحی و ســاخته اند که 
مسافران سیاره سرخ می توانند در این 

خانــه های 2.4 متر مربعی ســکونت 
نماینــد و انتقال آنها نیز کاری بســیار 

ساده و آسان می باشد.
خانــه های ســیاره مریخ 

چگونه خواهند بود؟
 Open " این پروژه میان دو تیم
شــرکت  و   "  Architecture
الکترونیکی " Xiaomi " طراحی و 
ساخته شده است که می تواند در مقابل 

باد و انرژی خورشیدی مقابله نماید.
با این وجود می توان درک کرد که 
دیگــر آینده ای که در انتظار آن بودیم، 
در اطرافمــان قــرار دارد و تنها میزان 
اندکی فاصله برای رسیدن به آن وجود 
دارد کــه آن هم با وجود مهندســان و 
افراد متخصص به زودی خواهد رسید 
و شاهد زندگی ای متفاوت و بروز در 
اقسام نقاط جهان و یا حتی سیاره های 

مختلف خواهیم بود.

علمــی و آموزشــی - یــک 
متخصــص بالینی دربــاره آموزش 
اســتفاده مفید از گوشــی همــراه به 

کودکان توضیحاتی را ارائه می دهد.
چگونــه والدیــن می توانند به 
کــودکان کمک کنند تا با خیال راحت 
از تلفن های هوشــمند استفاده کنند؟ 
در زندگی مدرن، کودکان و نوجوانان 
برخــاف گذشــته، از والدین خود 
تقاضای داشــتن تلفن همراه را  دارند 
که در بیشتر مواقع با پاسخ مثبت آن ها 

مواجه می شوند. 
اما ســوال اصلی این اســت که 
چگونه به کــودکان بیاموزیم که یک 

گوشی هوشمند به جای اینکه بر ضرر 
آن ها باشد، برای آن ها مثبت کار کند.

دکتر کاترین پرلمن یک مددکار 
اجتماعی بالینی است. او کتاب جدیدی 
به نام »تلفن اول: راهنمای کودک برای 
مســئولیت دیجیتال و ایمنی« نوشته 
است. پرلمن در این کتاب به این نکته 
اشاره می کند که تلفن های همراه همه 
جا هســتند؛ بنابراین حتی اگر فرزند 
شما گوشی هوشــمند نداشته باشد، 
دوستش یک گوشــی دارد که تقریبا 
همیــن کار را انجــام می دهد. پرلمن 
دربــاره کتابش توضیــح می دهد: من 
آن را به طور خاص نوشــتم تا بچه ها 

بخواننــد؛ بنابراین با آن هــا به زبانی 
صحبت می شود که برای آن ها مفهوم 

و مناسب است.
امیدوارم این کتاب فقط یک نقطه 
شروع باشد، زیرا آموزش دیجیتال واقعا 
یک سفر مادام العمر برای همه ماست. 
همه ما باید به یادگیــری ادامه دهیم؛ 
بنابراین امیــدوارم که والدین با کتاب 
شروع کنند و سپس در چارچوب ذهنی 
مناســب قرار گیرند و از آن به عنوان 
راهی برای ادامه صحبت با فرزندانشان 
در مورد آموزش دیجیتال استفاده کنند.

پرلمن صحبت از آداب معاشرت را از 
جنبه هــای منحصربفــرد این کتاب 

می دانــد و می گوید:  فکر نمی کنم این 
کاری باشــد که ما به اندازه کافی انجام 
دهیم. ما خیلی سخت با کودکانمان در 
مورد اســتفاده از واژه هایی مانند لطفا 
متشــکرم و ...گفتگو می کنیم، این در 
حالی است که من فکر می کنم که آن ها 
واقعا برای درک نشــانه های اجتماعی 
و چگونگــی تبدیــل شــدن به یک 
شهروند دیجیتال تاش می کنند. جنبه 
منحصربفرد دیگــر، مراقبت از خود 
است؛ تحقیقات زیادی در مورد اینکه 
چگونه رســانه های اجتماعی واقعا بر 
عزت نفس و سامت روان کودکان ما 
تاثیر می گذارند، وجود دارد و براساس 

گزارشات، اضطراب و افسردگی ناشی 
از این جریان در حال افزایش است.

این مــددکار اجتماعی می گوید: 
مــن فکر می کنم باید بــه کودکانمان 
زمان درســت تشــخیص مشکات 
عاطفــی مرتبط بــا تلفن همــراه و 
رسانه های اجتماعی را آموزش دهیم، 
اینکــه چه کاری می توانند در مورد آن 
انجام دهنــد؟ چگونه مراقبت از خود 
را مدیریــت می کنند؟ چگونه از تلفن 
فاصله بگیرند؟ راه های بهبود سامت 

روان کدام اند؟ 
به گفته پرلمن، واقعیت تلخ این 
است که همه ما به تلفن های خود معتاد 

شده ایم؛ و این به این دلیل است که آن ها 
برای اعتیاد ســاخته شده اند. می دانی، 
زنگ ها و ســوت هایی هستند که مدام 
به صــدا در می آیند و می گویند: »هی، 
چیز جالبی هست، باید به من نگاه کنی« 
و سپس الیک ها، اشتراک گذاری ها و 
چیز هایی را اضافه می کنید که می دانید 
باعث می شود احساس خوبی نسبت 
به خودتان داشته باشید.اما وقتی متوجه 
شــدید که کمی خارج از کنترل است، 
می توانید بــا وضع قوانینی برای خود 
مانند عدم استفاده از تلفن همراه هنگام 
غذا خوردن، خواب و ... از این وسیله 

فاصله بگیرید.

 EUV علمی و آموزشی - تریم
بولت در تست های استاندارد ایمنی 
مورد بررسی قرار نگرفته و نتایج آن 
در دسترس نیســت اما این خودرو 
مجهز به ســطح 2 رانندگی خودران 

است.
بولــت یکی از باســابقه ترین 
نام های صنعت خــودرو در بخش 
تولید انبوه کاس الکتریکی اســت. 
اولین شــورولت بولت در اکتبر سال 
2016 وارد خــط تولید شــد و هم 
اکنــون جدیدترین تریــم آن یعنی 
بولت EUV 2022 در میدان رقابت 

الکتریکی ها حضور دارد.
یکــی دیگر از ویژگی های مهم 
بولت به برچســب قیمتی آن مربوط 
می شــود که کامــا رقابتی طراحی 
شده است. تریم ایی یو ویی با قیمت 

پایه 38995 دالر عرضه می شود.
بولت الکتریکی

در ایــن تریم از بولت شــاهد 
حضور تک موتــور الکتریکی که با 
جعبــه دنده تک ســرعته اتوماتیک 
هماهنگ شده است. میزان خروجی 
پیشــرانه 200 اسب بخار و گشتاور 

360 نیوتن متر محاســبه شده است. 
وزن خالص خودرو نیز برابر با 1678 

کیلوگرم است.
تریم EUV بولت در تســت 
های اســتاندارد ایمنی مورد بررسی 
قرار نگرفته و نتایج آن در دســترس 
نیست اما این خودرو مجهز به سطح 
2 رانندگی خودران است. این سطح 
یعنی آغاز هیجان در بحث رانندگی 
خــودران زیرا در این ســطح وارد 
مرحله عدم مداخله راننده می شویم. 
اینجــا رانندگان فقــط چرخ ها را از 
طرق فرمان کنترل می کنند اما کنترل 
بیشــتر عملکردهای وســیله نقلیه 

توســط پردازنده و هوش مصنوعی 
انجام می شود. در این سطح همچنان 
الزم اســت که دست  راننده با فرمان 

اتومبیل در تماس باشد.
برد حرکتی بولت EUV با یک 
بار شــارژ کامل حدود 247 مایل یا 
397 کیلومتر محاسبه شده که انرژی 
الزم بــرای این پیمایش از باتری 65 
کیلووات ســاعت لیتیمی تامین می 

شود.
باتری از فناوری شــارژ سریع 
پیشــتیبانی می کند تــا بدین ترتیب 
انــرژی الزم بــرای پیمایــش 153 

کیلومتر را در 30 دقیقه ذخیر کند.

خودرو طــی 7 ثانیه از حالت 
توقــف بــه ســرعت 96 کیلومتر 
برســاعت می رســد که با توجه به 

وزن منطقی به نظر می رسد.
رینــگ هــای آلومینیومی در 

اندازه 17 اینچی ارائه می شوند.
کابین طراحی متناســب با یک 
خــودروی میــان رده را دارد. اینجا 
فناورانه هایی مانند نمایشــگرهای 
دیجیتال 10.2 اینچی برای نمایشگر 
اصلی سیســتم سرگرمی و همچنین 
نمایشــگر 8 اینچی برای اطاعات 

کیلومتر استفاده شده است. 
سیستم پشتیبانی بی سیم از اپل 
کارپلی نیز حضور دارد اما خبری از 

اندروید اتو نیست.

خانه های مناسب سیاره سرخ به سبک شیائومی

آموزش استفاده مفید از گوشی همراه به کودکان
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علمی و آموزشــی- »رضوان 
حکیــم زاده« معــاون مقطع ابتدایی 
آموزش و پرورش در رابطه با ضعف 
دانش آمــوزان در برخی دروس در 
پایه های ابتدایی و نتایج آزمون تیمز 
و پرلز کشورم ما که چندان قابل قبول 
نیســت و راهکارهای این معاونت 
توضیــح داد: در رابطــه بــا تقویت 
مهارت های پایــه در دانش آموزان 
دوره ابتدایــی بــه خصوص به دلیل 
شــیوع کرونا و تعطیلی آموزش های 
حضوری و اســتفاده از بستر فضای 
مجازی دانــش آموزان زیادی دچار 
مشکل ضعف در مهارت های سواد 
پایه؛ مهارت های خواندن و نوشــتن 
شــدند که مهارت هــای پایه برای 

یادگیری های بعدی است. 
حکیــم زاده در ادامــه گفت: ما 
دســتورالعمل و طرحــی را تهیه و 
برنامه ای را با عنوان »جبران و تثبیت 
یادگیری« از تیرماه شــروع کردیم و 
تمام دانــش آموزان دوره اول و دوم 

ابتدایــی که در درس های فارســی، 
ریاضی، علوم در دوره دوم و دروس 
فارســی، ریاضــی در دوره اول که 
»نیازمنــد تاش« و »قابــل قبول« را 
به عنوان نتیجه ارزشــیابی کســب 
کردند، مشــمول این طرح هستند. 
در حال حاضــر طبق آخرین آماری 
کــه گرفتیم حدود یک میلیون نفر در 
کارگاه های تابستانی ثبت نام کردند 
و آموزش هــای منظم و هدف مندی 
به آن ها داده می شــود که معطوف به 
شناســایی نقاط ضعف یادگیری و 
جبران آن ها همراه با تکرار و تمرین 

است. 
معــاون ابتدایــی آمــوزش و 
پرورش با بیان اینکــه این برنامه ها 
طبق رصدی که انجام شــده در تمام 
مناطق کشــور با جدیــت در حال 
پیگیری و انجام اســت، عنوان کرد: 
ما امیدواریم بــا برگزاری این دوره 
آموزشــی در تابســتان تا حدودی 
ضعف های موجــود را جبران کنیم. 

البتــه در کنار این طــرح، برنامه ای 
داوطلبانه برای همــه دانش آموزان 
ابتدایی تحــت عنوان »مطالعه دقیق، 
یادگیری عمیــق« هم وجود دارد که 
دانــش آموزان هر هفتــه یک کتاب 
داســتانی را می خواننــد و با تامل به 
ســواالتی در رابطه بــا همان کتاب 

می توانند پاسخ دهند. 
تقویت مهارت های خواندن و 
نوشتن و مهارت های تفکر از طریق 
این برنامه مدنظرماســت که دانش 
آموزان از آن استقبال خوبی کردند.  ما 
مصمم هستیم در سال تحصیلی آینده 
نیز روی شناسایی نقاط ضعف دانش 
آموزان تمرکز هدف مند داشته باشیم 
و برنامه هــای جبرانی برای آن ها در 

نظر بگیریم.  
حکیــم زاده در پاســخ به این 
پرســش کــه درحال حاضــر نقاط 
ضعف و قوت دانش آموزان ابتدایی 
ما در کدام دروس است، توضیح داد: 
طبق پایشــی که از نتایج ارزشــیابی 

انجام دادیم دانش آموزان در مهارت 
نوشــتن به دلیل شیوع کرونا، خیلی 
دچار مشکل شــده اند به این خاطر 
کــه فقدان ارتبــاط رو در رو با معلم 
و نظــارت بر نوشــتن دانش آموزان 
وعدم تمرین به شــکل کافی باعث 
شــده اســت که دانش آمــوزان در 
مهارت نوشتن ضعف زیادی داشته 
باشــند، البته من وقتی پژوهش های 
جهانــی را هــم بررســی می کردم 
متوجه شــدم که به صورت مشــابه 
در سایر کشــورها نیز دانش آموزان 
در دوره ابتدایی در مهارت نوشــتن 

 بیــش از ســایر مهارت هــا ضعف 
دارند.

ایــن معــاون تصریــح کرد: 
همچنیــن دانش آموزان مــا در پایه 
ششم دوره ابتدایی در درس ریاضی 
بیشــترین افت یادگیری را بر اساس 
نتایج ارزشیابی پایان سال داشته اند. 
در مجموع دروســی کــه به تمرین 
عملی، تکرار و تمرین بیشــتر مبتنی 
بر نوشتن نیاز داشته، دروسی هستند 
که دانش آموزان بیشــترین ضعف را 

در آن دارند. 
او در پاســخ به پرسشی مرتبط 

بــا آزمون های بیــن المللی و علت 
ضعف دانش آموزان در این آزمون ها 
و آسیب شناسی آن در معاون ابتدایی 
آموزش و پــرورش توضیح داد: در 
تحلیل آزمون های تیمز، پژوهشگاه 
آموزش و پرورش مســئول است و 
مرکــز ملی مطالعات تیمز و پرلز هم 
داریم و شــاید آنها به این سوال بهتر 
بتوانند پاسخ بدهند، اما ما هم به نوبه 
خودمان در معاونت بررســی هایی 

کرده ایم. 
نتایج تیمز و پرســش نامه های 
جانبــی آن اطاعات مفیدی را به ما 

می دهــد و وقتــی دانش آموزانی که 
نمرات خوبــی گرفته اند را با دانش 
آموزانی که ضعیف هســتند مقایسه 
می کنیــم، متوجه تفــاوت در برخی 

متغیرها می شویم. 
گذراندن پیش دبستانی به شکل 
فوق العاده موثری در کسب نتایج بهتر 
خودش را نشان داده و دانش آموزانی 
که دوره پیش دبستانی را گذرانده اند 
در مقایســه با آن هایی که این دوره را 
نگذرانده انــد هم در علوم و ریاضی 
پایــه چهارم و هم در علوم و ریاضی 
پایه هشتم خیلی قوی تر ظاهر شدند 

و نتایج بهتری کسب کرده اند. 
همچنین وجود منابع یادگیری 
در خانواده و تاکید و انتظار مدرســه 
برای موفقیــت همه دانش آموزان و 
فرهنــگ یادگیری جزو عوامل موثر 
در این نتایج هستند. سازمان پژوهش 
و پژوهشــگاه هم به صورت خاص 
روی محتــوای کتــب درســی کار 

کرده اند. 
حکیم زاده ضمن تاکید بر اینکه 
مــا مطالب زیادی را به دانش آموزان 
در طول ســال آمــوزش می دهیم، 
یادآور شــد: اما شاید فرصت تکرار 
و تمرین و عمیق یادگیری یا آموزش 
کاربــردی وجود ندارد؛ چیزی که ما 
در تکالیف مهارت محور چندســال 
اســت پیگیری می کنیم در راستای 
جبــران همین ضعف اســت که ما 
بیشــتر تمریناتی را از مطالب درسی 
به دانش آموزان می دهیم که به شکل 
تمریناتی در دفتر مشــق هســتند نه 
لزوما تمریناتــی کاربردی در حالی 
کــه ماهیت آزمــون تیمز یا ســایر 
آزمون هایی که البته ما در آن شرکت 
نمی کنیم مثل آزمون پیزا، این اســت 

کــه دانش آموزان بایــد مفهومی یاد 
گرفته باشــند و کاربرد آموخته های 
ریاضیات و علوم را به شــکل عملی 
در زندگی واقعی متوجه شده باشند. 
ایــن تفاوت ها در نحوه ارائه مطالب 
درسی به نظرم می تواند از دالیل مهم 
باشد البته اگر بخواهیم به شکل خیلی 
دقیق به سوال شما پاسخ دهیم نیاز به 
فرصتی مفصل است تا همه جوانب 
موثر را بررســی کنیم، اما مهم ترین 
مــواردی که براســاس نتایج آزمون 
تیمز وجود دارد، همین مواردی بود 

که بیان کردم. 
معــاون ابتدایــی آمــوزش و 
پرورش در خاتمه در پاســخ به این 
ســوال که آیا ممکن است این نتایج 
ناشی از سختی کتب درسی ما باشد، 
تصریــح کرد: بحث ســختی کتاب 
درســی به این برمی گــردد که آیا ما 
بــرای مفاهیمی که در کتب درســی 
آموزش می دهیم زمــان کافی برای 
تعمیق در نظر می گیریم یا خیر؟ اگر 
حجــم محتوای ارائه شــده و تعداد 
مفاهیمــی که آمــوزش می دهیم با 
زمان آموزش تناســب نداشته باشد، 
عما دانش آمــوز آن ها را عمیق یاد 
 نمی گیرد و سرســری یــاد خواهد 

گرفت. 
مــا تعداد زیــادی از مفاهیم را 
در زمان کوتاهی در مقایســه با سایر 
کشورها آموزش می دهیم، اما چون 
فرصت کافی بــرای تکرار و تمرین 
و تعمیــق نداریــم، یادگیری های ما 
یادگیری عمیقــی نخواهد بود و در 
آزمون هایــی که معموال ســواالتش 
مفهومــی و کاربردی اســت، دانش 
آمــوزان ممکن اســت نتوانند نتایج 

خوبی کسب کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش:

بیشترین افت یادگیری 
دانش آموزان در 

»درس ریاضی«  است
معاون ابتدایی آموزش و پرورش گفت: دانش آموزان ما در پایه ششم دوره ابتدایی در درس ریاضی بیشترین 

افت یادگیری را بر اساس نتایج ارزشیابی پایان سال داشته اند.
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از تیرمــاه شــروع کردیم و تمام دانش آمــوزان دوره اول و دوم ابتدایــی که در درس های 
فارســی، ریاضی، علوم در دوره دوم و دروس فارســی، ریاضی در دوره اول که »نیازمند 
تالش« و »قابل قبول« را به عنوان نتیجه ارزشــیابی کسب کردند، مشمول این طرح هستند. 
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