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  معماريگروه آموزشی  

  
 معماري پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

 
 عنوان:  مدرسه ابتدایی با رویکرد یادگیري مشارکتی در اصفهان حیطرا

 :استاد راهنما پورآقاي دکتر علی عمرانی 
-  

 علی اکبر امینیآقاي دکتر 
  :استاد راهنماي دوم 

  مشاور: استاد
  دانشجو: سارا عکافی

     
  واژه هاي کلیدي: گرا، الگوي یادگیري مشارکتی، معماري مدرسه، فضاي یادگیريرویکرد آموزشی انسان

پارچه در جهت رسیدن به اي یکگیري مجموعههمسویی فضاي مدرسه با نگاه آموزشی حاکم بر آن، سبب شکل
هایی با چیدمان یک طرفه فضا ردیواريهاي درس که به صورت چهااهداف آموزشی است. معماري موجود کالس

یادگیري کودك و  بازیگونگی و سیالیبه سوي معلم در نظر گرفته شده، با رویکردهاي نوین آموزشی که به 
هاي مختلف رشد کودك از گرا با توجه به جنبهکرامت انسانی او تأکید دارند، در تناقض است. روانشناسی انسان

هاي بر گرفته از روانشناسی پندارد. یکی از الگوو را موجودي آزاد و توانمند میا تخیل،جمله تعقل، احساس و 
درس و  است. این الگو که محیط یادگیري کودك را محدود به کالس "الگوي یادگیري مشارکتی"گرا، انسان

ي مدرسه و به طور کلی داند، سعی دارد تا فضاي یادگیري کودك را از کالس درس به همهي آن نمیفضاي بسته
ي او گسترش دهد. این الگو در عین در نظر گرفتن منحصر به فرد بودن هر کودك، یادگیري خانه، محله و جامعه

را به تعامل و مشارکت با دیگر افراد، طبیعت و به طور کلی محیط اطراف تعمیم داده است. مدرسه که ظرفی است 
کند. ایی با الگوي یادگیري، مجموعه آموزشی را به اهدافش نزدیک مینوگیري یادگیري کودك، در همبراي شکل

هاي مرتبط با طبیعت در هاي شفاف، ایواناین پژوهش ضمن ارائه راهکارهاي محیطی چون استفاده از جداره
هاي مشترك مدرسه کننده و ایجاد کاربريهاي کاري، همچنین ورودي دعوتمدرسه، گسترش راهروها به خیابان

 دیدگاهشامل  با رویکرد خاص، ي آموزشیاي از یک مجموعهمحله در مفصل ارتباطی مدرسه با شهر؛ شاکلهو 
ي را ترسیم کرده است. سعی شده تا در همه هاآن آموزشی و در نهایت فضاي متناسب با آموزشی، راهکارها، روش

 مورد توجه واقع گردد.  ي ایرانی و بستر و اقلیم مدرسهها اهداف و نیازهاي جامعهاین بخش
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