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دوره آموزشي كمربند و جاده يك دوره آموزشي  بين المللي براي تبادل علمي و فرهنگي بود كه در     

مرداد ماه در كشور چين در شهر چانگينگ  29تا  23، كه مصادف با تاريخ  2018آگوست  20تا  14تاريخ 
  برگزار شد.

مدارس سمپاد سراسر كشور شركت سال از  15تا  13دانش آموز برگزيده در فاصله سني  5در اين دوره 
  كردند كه آنها را يك رييس اداره ،يك دبير فيزيك و يك نماينده از وزارتخانه همراهي مي كردند.

  اسامي دانش آموزان شركت كننده در دوره و افراد همراه آنها به شرح زير است:

 شيراز 2، ناحيه  1يسنا مالكي مقدم از فرزانگان .1

 1، منطقه تهران  2كيميا نوروزي از فرزانگان  .2
 شهرستان خوي  شهيد بهشتي امير حسين زرندي از .3

 شهرستان سمنان عالمه حلي سعيد امامي از  .4

  شهرستان كرمان  تيزهوشان هومان نادري نسب از  .5
 آقاي مهدي زماني رييس اداره شهرستان سلطانيه استان زنجان .6

 تهران  2خانم شهرزاد اردبيلي دبير فيزيك دبيرستان فرزانگان  .7

 آقاي راد پور نماينده حراست از وزارتخانه  .8

  :اسامي كشور هاي شركت كننده در اين دوره به شرح زير است

كلميبا ، سودان ،چين ،آذربايجان ، استراليا ، ايران ، عمان ، اندونزي ، كنيا ، ويتنام ، تونس ، پاكستان ، 
  نگاپور ، ميانمار ، تايلند ، مالزي ، هند و فيليپين  س

برگزار شد. محل يكي از شهر هاي سرسبز و زيباي چين  CHONGQINGاين دوره در شهر چانكينگ  
كارگاه دانش آموزان  .ودواقع در حومه شهر ب  WELINGTON HOTEL)(هتل ولينگتون  اقامت ميهمانان 

كارگاه و جلسات دبيران در سالن همايش هاي بين المللي   و (secondry school 8)دردبيرستان 
Yuelai International Convention Center ) . اين دوره با حمايت رييس جمهور چين  ) برگزار شد

  و همكاري انجمن علمي و فناوري و وزارت علوم چين برگزار شده است.

و علمي كشورهايي است كه در محدوده راه  هدف از برگزاري دوره كمر بند و جاده ، تبادل فرهنگي    
جوان طراحي شده است تا با نو. اين دوره براي دانش آموزان  قرار دارندام  21ابريشم جديدي در قرن 

را شان برقراري ارتباط با هم و تبادل علمي و فرهنگي بتوانند به نو آوري  بپردازند و خالقيت و استعدادهاي



اين كمپ فرصت تبادل اطالعات در سطح بين المللي را براي آنها فراهم مي كند و امكان  د.نشكوفا كن
  استفاده از امكانات مدارس برترچين را براي آنها فراهم مي كند . 

تجربيات حاصل ازسالها تدريس دبيران در همچنين در اين دوره امكان تبادل نظر و به اشتراك گذاشتن   
  آنها در دوره هاي باز آموزي وآموزش روشهاي نوين  تدريس فراهم شده است .كشورهاي مختلف و شركت 

هر سنت و قدمت دقيقه اي كه نشان از فرهنگ و  5در روز شروع دوره ، ابتدا با نمايش  يك كليپ      
، كشور هاي مختلف را معرفي كردند . اين كليپ ها همگي تمركز بر فرهنگ و سنت ها كشوري دارد 

عاري از هر گونه پيام سياسي بودند. هنگام پخش كليپ ها نمايندگان آن كشور ها با پوشش داشتند و 
سنتي و يا خواندن شعر يا نواختن موسيقي اصيل فرهنگ كشور خود را معرفي مي كردند. برخي از كشور ها 

مان با تعارف با تعارف شيريني سوغات كشورشان را به باقي كشور ها معرفي كردند. به عنوان مثال كشور ع
  خرما و كشور تونس با تعارف چند مدل شيريني كوچك خود را معرفي مي كردند. 

شركت كرديم و پس از آن دانش   CASTICصبح روز دوم در مراسم افتتاحيه سي و سومين دوره مسابقات 
به سالن  نمايشگاه بردند و دبيرانبراي مشاهده دست سازه ها و آشنايي با فناوري جديد به را آموزان 

نفر ) ، فنالند و  3نفر از اساتيد دانشگاه از كشورهاي چين ( 5كنفرانس راهنمايي شدند. در سالن كنفرانس 
را تكميل مي كنند. در اين   stemآمريكا به بررسي متد ها ي جديد آموزشي در دنيا پرداختند كه روش 

رمي و مشاركت فعال دانش آموزان تاكيد روش به تدريس شاد و كاربردي مطابق با علم روز وهمراه با سرگ
شده بود واجبار و تنبيه و روشهاي سنتي و مالل آور تدريس را با تشويق و آموزش غير مستقيم علوم به 

روشهاي نوين مانند بازيهاي كامپيوتري، كارهاي آزمايشگاهي ، تدريس در طبيعت و...جايگزين كرده بود. به 
يا كالسهاي پژوهشي كه در مدارس سمپاد  از مدارس ايران مانند مفيدنظر اينجانب روش تدريس در برخي 

 Dr. Pekka به نظر بنده روش ارائه تواند زير مجموعه اي از اين روش تدريس باشد.  مي برگزار مي شود،

Koskinens  از كشور فنالند بسيار عالي توانست روش آموزش نوين را ارائه دهد. ارائه اساتيد چيني كمي
  خسته كننده و سنتي بود.

يا  نكته قابل توجه اين بود كه اكثر اساتيد با تجربه چيني توانايي صحبت كردن به زبان انگليسي را نداشتند
در پاسخ به پرسش من در اين ديده نمي شد. ولي در نسل جوان جنين چيزي  به سختي صحبت مي كردند

مورد يكي از راهنماها توضيح داد كه مدتي است كه عالوه بر زبان چيني آموزش زبان انگليسي نيز در اواسط 
شروع مي شود و به همين دليل است كه نسل جوان چيني توانايي صحبت به زبان انگليسي را  دوره ابتدايي

  ت.اسايي برقراري ارتباط با مجامع بين المللي دارند و هدف از اين كار توان

همچنين در روز دوم گارگاهي كه در آن طرز تهيه چاي هاي مختلف به سبك چيني آموزش داده شد و  
افرادي با لباسهاي سنتي به جمع پيوستند تا ميهمانان را با فرهنگ چيني آشنا كنند. در پايان اين جلسه 



كارگاه براي آنها شرح بود كه دانش آموزان كشورهاي مختلف گروه بندي شدندو برنامه كاري براي برگزاري 
  داده شد. 

  

از كشور پاكستان )    (ECOرييس انجمن علمي اكو روز سوم با ارائه پروفسور دكتر منصور حسن سومرو      
ضاي انجمن علمي جاده ابريشم وبرگزاري جلسات و  نحوه پيوستن كشورهاي مختلف به اين در مورد اع

استراليا ،تونس ،پاكستان و چين در مورد تاريخچه و ساختار . سپس دبيراني از كشورهاي آغاز شدانجمن 
آموزشي در كشور هايشان و نحوه تدريس در مدارس و ارتباط با دانش آموزان صحبت كردند. پس از پايان 

دعوت شدند. اكثر دست  جلسه همكاران براي ديدن از نمايشگاه دست سازه هاي دانش آموزان و دبيران
مجموعه الكترونيك  و رباتيك بودكه عكس ها و فيلم هايي از آن به ضميمه گزارش  سازه ها مربوط به زير

  ارسال مي شود. 

در پايان روز سوم كارگاه آموزشي براي دبيران برگزار شد كه در آن در مورد تاريخچه راه ابريشم آبي صحبت 
ست با وسايل موجود در كالس توان د ودر انتها مسابقه اي بين دبيران برگزار شد كه در آن كشوري كه ميش

كشتي بسازد كه بتواند بيشترين بار را تحمل كند برنده مي شد كه خوشبختانه در اين مسابقه كشور ايران با 
  برنده شد. نسبت به كشور هاي ديگر اختالف بسيار زيادي 

بازديد از يك  در روز چهارم دو برنامه بازديد مطابق با فرهنگ و سنت چيني برگزار شدكه در آن       
مربوط به (The Huguang Guild Hall)و يك كاخ تاريخي   (Three Gorges Museum)موزه

  امپراتور هاي قديمي چين انجام شد. 

دقيقه داشتند و  10در روز پنجم دانش آموزان هر گروه از كارگاهي كه گذرانده بودند ارائه اي در حدود 
اي مدت كوتاهي صحبت كنند كه دانش آموزان ايراني با تسلط تالش بر اين بود كه همه دانش آموزان بر

  ارائه كردند. به زبان انگليسي  بسيار باال مطالب مربوطه را

به نظر بنده در اين ارائه دانش آموزان كشور هاي ايران، ويتنام، پاكستان و اندونزي تسلط و آمادگي بيشتري 
  داشتند .  

در اين مسابقات  شركت كرديم. CASTICدر پايان روز پنجم در مراسم اختتاميه و اهداي جوايز مسابقات 
تعداد زيادي از كشور ها شركت كرده بودند و به نظر اينجانب دانش آموزان ايراني هم در صورت شركت مي 

    توانند موفقيت هاي چشمگيري دست پيدا كنند.

  به عنوان نمونه ارسال مي شود. از نمايشگاه و جلسات آموزشي دبيران  در انتها عكس ها و فيلم هايي

  



  مشاهدات اينجانب از حواشي مراسم :

انجام داده بود و از هر گونه  و منظم دوره  كشور چين تمام تالش خود را براي برگزاري ساده .1
 تجمالت و اسراف دوري كرده بود. 

انتخاب شده بودند معموال داوطلباني بودند در محدوده سني افرادي كه به عنوان راهنماي ميهمانان  .2
كه يا دانشجو بودند يا تازه فارغ التحصيل شده بودند. داوطلبان ارتباط بسيار خوبي  ،سال 25تا  18

 با زير مجموعه خود برقرار مي كردند و با صبر و حوصله بسيار ميهمانان را همراهي مي كردند. 

مي ارائه شده بسيار ضعيف عمل كردند و متاسفانه بعد از دو روز در پاسخ در مورد انتقال مطالب عل .3
به درخواست اينجانب براي كپي فايل هاي ارائه شده در كنفرانس گفتند كه فايل ها پاك شده اند و 
در دسترس نيستند.! به نظر مي رسيد كه تمايلي براي به اشتراك گذاشتن فايل ها ندارند. در فايل 

 موجود است. ونه از پاورپوينت دبيران استراليا ضميمه يك نم

كشور پاكستان با انگيزه بسيار بااليي در اين دوره حضور يافته بود و تقريبا تمامي اعضا سعي  .4
 داشتند برتري خود را بر بقيه نشان دهند. 

تالش برگزار كنندگان براي آشنا كردن فرهنگ و سنت كشورشان بسيار جدي بود و حتي در  .5
با خنده و تعجب به آنها نگاه مي كردند ولي برگزار صورتي كه دانش آموزان كشور هاي ديگر 

 كنندگان با صبر و جديت كار خود را به انجام مي رساندند. 

دبيران يا دانش آموزان حرفي براي گفتن نداشتند  برخي كشورها از نظر علمي ضعيف ظاهر شدند و .6
 مانند كشور آذربايجان 

تسلط دانش آموزان ايراني بسيار باال بود بطوري كه دبيران كشور هاي ديگر در مورد آنها كنجكاو  .7
 شده و سوال مي پرسيدند. 

 دادن هداياي كوچك به عنوان يادگاري بين كشور هاي مختلف بسيار مرسوم است و باعث .8
از طرف اعضاي تيم به كشورهاي مختلف اهدا  خوشحالي بسيار آنها مي شود. در اين سفر هدايايي

 اعضا از طرف يا ... شد . پيشنهاد مي شود كه در دوره هاي بعدي سوغات كوچكي مانند گز و يا نقل
 ر نظر گرفته شود.براي معرفي كشورمان دبه طور هماهنگ  يا سازمان 

فعال و با انگيزه تهيه شود  كه با  وكادراداري ي از دانش آموزان و دبيرانپيشنهاد مي شود فايل .9
حضور در اين گونه دوره ها بتوانند نهايت استفاده را آن ببرند و در بازگشت به ايران از ثمرات آن 

 استفاده كنند. 

دبيران  دانش آموزان وپيشنهاد مي شود كه هر ساله در تابستان دوره هاي مشابه اين دوره براي  .10
سمپاد برگزار شود تا فرصتي براي تبادل نظر علمي و فرهنگي با هم داشته باشند و با برگزاري 

گارگاههاي مفيد و سرگرم كننده انگيزه بيشتري براي يادگيري دانش آموزان يا تدريس بهتر دبيران 



داردهاي آموزش با اين روش مي توان هماهنگي بيشتري بين دبيران ايجاد كرد و استانفراهم شود. 
 در سمپاد را ارتقا داد.  

در كشور چين تقريبا تمامي نرم افزارهاي ارتباط جمعي فيلتر بودند حتي گوگل!!! و براي برقراري    .11
 ارتباط با هم ناگزير به نصب نرم افزارهاي وي چت و آيمو بوديم .

به دليل بزرگ بودن بيش از حد فرودگاهها در اين كشور فاصله بين ترمينالهاي مختلف زياد بود و   .12
ساعته  4براي جابجا شدن نياز به سوار شدن به وسايل نقليه بود پيشنهاد ميشود يك بازه زماني 
ل قانوني و بين پرواز هاي داخلي و خارجي درنظر گرفته شود تا افراد گروه بتوانند بعد از طي مراح

  احتساب زمان تاخير پرواز ها خود را به موقع به پرواز برسانند.
سركار خانم صداقت و معاونت دبيرستان سركار خانم  2در هنگام بازگشت مدير دبيرستان فرزانگان   .13

عرب مسافر با اهداي حلقه هاي گل از دانش آموزان و دبيران همراه استقبال كردند. اين حركت 
 سيار دانش آموزان و اولياي آنها شد.باعث شادي ب

  
  
  

 با تشكر از همراهي و زحمات شما                                                                               

   شهرزاد اردبيلي                                                                                                  

  


