
 

 

 عنوان مقاله: 20 نکته جهت تسهیل یادگیری نسل هزاره )متولدین سال 2890تا0222 م.(

ی  ،  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک09/22/2181تاریخ ارائه:   

 

تفاوتی که در اثر پدید آمدن مقاله ابتدا به معرفی عوامل موثر در یادگیری پرداخته و سپس اشاره به 

به وجود آمده نموده است. در ادامه راهکارهائی را برای  -نسل هزاره-جدید با این نسلتکنولوژی 

 است از جمله: بیان کردهکاهش این تنش 

و باید دیدگاه قدیمی تر تدریس و نوع برخورد را تصحیح باور داشته باشیم که با این نسل تفاوت داریم 

در واقع نباید  باید نیازهای آنها را شناخته و در جهت کمک به بهبود یادگیری آنها قدم برداریم. کنیم

 توقع داشته باشیم همان عالیق ما را داشته باشند 

 در یادگیری پرداخته از جمله مهم ترین انها: نقاط قوت و ضعف این نسل-ویژگیهاان در ادامه مقاله به بی

باید از این موارد در  این نسل با تکنولوژی و کامپیوتر و فضای مجازی بسیار آشنا و حرفه ای هستند

 یم.تهدید را تبدیل به فرصت نمائ برده و در واقعجهت بهبود شرایط تدریس خود و یادگیری آنها بهره 

 این نسل نیاز به راهنمائی و کمک اساتید خود دارند.

را به آنها بیاموزید صرف ارایه اطالعاتی سطحی و مبتنی بر محتوا نمی تواند برای آنها  راههای خالقیت

خوشایند باشد چرا که آنها با یک سرچ و جستجوی ساده در وب به بسیاری از این اموزشها دسترسی 

 و پرورش خالقیت و حس کنجکاوی در آنهاست. تقویت،اما مهم پیدا می کنند

خود را به آنها معرفی کنید نوع موقعیت تان، شیوه  ، با آنها در ارتباط باشیدایجاد حمایت از آنها برای

 .نمائید زندگی خانوادگی و کاری تان تعامل برقرار بیندستیابی به موفقیت و اینکه چگونه توانستید 

این  ازآنها به کارگروهی عالقه مند هستند و این فرصتی برای هیات علمی و مدرسان است که همچنین 

 موقعیت استفاده بهینه نمایند.

اسالیدهائی  اساتید در تهیه مواد آموزشی باید این نکته رادر نظر بگیرند.هستند.  نسل طرفدار تنوعاین 

 بصری استفاده کنید. -سمعی سایر وسایلتهیه کنید که به روز و جذاب باشند و از 

اگرچه تنشهائی بین نسلها در اثر تکنولوژی به وجود آمده است اما این فرصتی نیز برای نکته نهائی: 

 آشنا شده و تجربه جدیدی را کسب کنند. یادگیریروشهای نوین تدریس و  اساتید است تا با انواع


