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           « برنامه ویژة مدرسه » (بوم) در یک نگاه

 1ـ یک عنوان درسی جدید
در جدول جدید درس دورۀ دوم متوسطه (مصوب
جلسه  962مورخ  1394/12/10شورای عالی
آموزش و پرورش) ،عنوان جدیدی به چشم میخورد
«برنامه ویژۀ مدرسه» .در مصوبه فوق ،در توضیح
مربوط به این عنوان درسی نوشته شده است:
«    زمینهسازی برای اجرای بند   5ـ   5سند تحول
بنیادین و بند 2ـ 13برنامه درسی ملی مشتمل بر
عناوینی مانند پژوهش و ارائه خالقانه (سمینار)،
یادگیری پروژه محور و آموزش مهارت تأمین معاش
حالل (ساالنه  50تا  100ساعت)».
این عنوان در سطح مدارس ابتدایی و متوسطه و
برای همۀ شاخهها و رشتههای تحصیلی ،تمامی
دانشآموزان و در تمامی پایههای این دورهها در نظر
گرفته شده است.
2ـ مخاطبان
کتابی که در دست شماست به شما چگونگی
برنامهریزی و اجرای «برنامۀ ویژۀ مدرسه» (بوم)
را آموزش میدهد .مدیران ،معاونان و دبیران
دورۀ ابتدایی و متوسطه اول و دوم مخاطبان
اصلی این کتاب هستند.
3ـ یک دریافت کلی
اگر میخواهید یک دریافت کلی و دقیق از «برنامۀ
ویژۀ مدرسه» (بوم) بهدست آورید کافیست فصل
اول کتاب را مطالعه نمایید.

4ـ نمونه ها
اگر می خواهید با نمونه هایی از « برنامۀ ویژۀ
مدرسه» (بوم) آشنا شوید و یک حس واقعی از
کارهایی که می تواند انجام شود به دست آورید
مستقیم به سراغ فصل چهارم بروید.
  5ـ مراحل کار
نحوۀ طراحی و تولید «برنامۀ ویژۀ مدرسه» (بوم)
در فصل سوم آموزش داده شده است .در این
فصل مراحل کار بهصورتی روشن ،عملیاتی و
ساده همراه با توضیحات و مثالهای فراوان ارائه
گردیده است.
  6ـ مبانی نظری
«برنامۀ ویژۀ مدرسه» (بوم) در حوزۀ تخصصی
مطالعات برنامه درسی با عناوینی مانند برنامهریزی
درسی سطح مدرسه ،برنامۀ غیر  تجویزی ،برنامۀ
درسی غیرمتمرکز و برنامه درسی اختیاری مورد
اشاره قرار میگیرد .مبانی نظری این برنامه ،در
فصل دوم آورده شده است و برای کسانی که
عالقهمند به درک عمیق موضوع هستند جذابیت
خواهد داشت.

همکار محترم ،مدیر گرامی

سالم بر شما،
در سال های پایانی قرن چهاردهم هجری شمسی ،به سر می بریم .اکنون حدود یک صد و اندی سال از شکل گیری
نظام آموزشی رسمی در شکل معاصر آن در کشورمان می گذرد .در این مدت مدارس و معلمان ما ،به اقتضای
تغییر و تحوالت سیاسی -اجتماعی ،سیاست های کالن آموزشی و رشد و توسعه دانش و فناوری ها ،نقش ها و
مسئولیت های متفاوتی در عرصه تعلیم و تربیت بر عهده داشته اند .در برهه هایی از زمان مسئولیت تهیه و تدوین
برنامه های درسی ،اجرا و آموزش آنها به میزان زیادی برعهده مدارس و معلمان بوده و در مقاطعی نیز این مسئولیت
عمدتاً منحصر بر اجرای برنامه های از پیش تعیین شده و آموزش کتاب های درسی شده است .زمان های دیگری
هم گونه ها و ترکیب های مختلفی از این دو وضعیت را شاهد بوده ایم.
احتماالً شما مدیر و همکار محترم ،با مقدمه باال این سؤال به ذهنتان خطور می کند که در حال حاضر و بر اساس
آخرین تغییرات و مصوبات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند برنامه درسی ملی ،مدارس و معلمان ما قرار
است چه نقش و مسئولیت جدیدی برعهده داشته باشند؟ و نقش ما مدیران به عنوان رهبر برنامه درسی مدرسه
در این باره چیست؟ این کتاب « ،راهنمای عمل برنامه ریزی درسی سطح مدرسه» ،تالشی است برای پاسخ به این
پرسش ها .برای شناخت بهتر ایده اصلی این کتاب خوب است از آغاز و خاستگاه های شکل گیری آن شروع کنیم.
خاستگاههای قانونی برنامه :راهکارهای  16-1 ،11-6، ،6-2 ،5-5سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مصوبه
 13-2برنامه درسی ملی در خصوص زمان آموزش ،تکالیف قانونی متعددی پیشروی ما قرار داده است ،از جمله تنوع بخشی
به محیطهای یادگیری ،متناسب سازی برنامههای درسی با نیازها و شرایط اقلیمی و جغرافیایی استانها ،جلب مشارکت
حداکثری خانوادهها ،دستگاههای فرهنگی ،هنری ،خدماتی ،مذهبی ،تولیدی و  ...در طراحی و اجرای برنامهها و فعالیتهای
خارج از کالس و مدرسه و ارتقای توانمندیهای معلمان برای مشارکت مؤثر آنان در برنامهریزی درسی در سطح مدرسه. ... ،
این دسته مصوبات قانونی یکی از خاستگاه های اصلی«برنامه ریزی درسی سطح مدرسه» است .ما می توانستیم برای
عملیاتی کردن هر یک از این بندها و تکالیف قانونی ،برنامه و دستورالعملی جدید و جداگانه ای تنظیم کنیم که به
مدارس ارسال شود .اما این راه را چندان مناسب نیافتیم ،زیرا مدرسه را مواجه با تعدد برنامه های مختلف و بعضاً
ناساز می کرد .برنامه هایی که هر یک به تنهایی خیلی خوب و مناسب به نظر می رسند ،اما وقتی در کلیت مدرسه
به آنها بنگریم ،می بینیم ،وحدت و انسجام چندانی میان آنها وجود ندارد و مدیر و مسئوالن اجرایی مدرسه را زیر
انبوهی از اشتغاالت ناسازوار خسته و کم  رمق می کند .از این رو ،برای پوشش به تکالیف قانونی پیش روی خود ،از
منطق دانش روز برنامه ریزی درسی ،به عنوان خاستگاه دوم شکل گیری این برنامه ،بهره گرفتیم تا به این صورت،
طرح و برنامه تولید شده هم تناسب با قامت مصوبات و تکالیف قانونی داشته باشد و هم وحدت و یکپارچگی
فعالیت های مدرسه را مد نظر قرار دهد ،به این امید که ساز و نغمه برخاسته از مدرسه ،آوای جمعی و هماهنگ و
نه اصواتی پراکنده و ناموزون باشد.
ایده کلی برنامه :اندیشه «          برنامهریزی درسی سطح مدرسه» (بوم) در فصول مختلف این کتاب ،به لحاظ نظری و
مفهومی و هم مصداقی و با ذکر نمونههای متعدد به تفصیل باز شده است .در اینجا به طور خیلی مختصر به مهمترین
ابعاد آن اشاره میکنیم .این برنامه ،براساس رویکرد فرهنگی تربیتی و با تأکید بر آموزشهای مهارت محور و بسط
گستره فعالیتهای پرورشی در سطح مدارس به اجرا در میآید و طراحی و اجرای بخشی از زمان آموزش را طبق ضوابط
و چارچوبی معین ،به مدرسه واگذار میکند به این معنا که مدرسه میتواند با توجه به خواست و نیازسنجی داخلی خود
و با سنجش امکانات بالفعل و بالقوه اجتماع پیرامونیاش برنامه های خاص و ویژه خود تدارک ببیند .در این برنامه ها
امکان ویژه سازی آموزش بر اساس نیازها و عالئق دانش آموزان ،خانواده ها و اجتماع محلی مدرسه فراهم می شود.
در واقع این برنامه تالش دارد فرصتی فراهم آورد تا شما مدیر گرامی و همکارانتان در مدرسه فضایی منعطف برای
ظهور و بروز ابتکار عمل ها و شایستگی های حرفه ای خود در زمینه رهبری برنامه درسی و برنامه ریزی درسی
در اختیار داشته باشید و مدرسه شما محیطی جذاب و یادگیرنده برای دانش آموز ،به دلیل پرداختن به نیازها
و عالئقشان شود که رنگ و بوی امکانات و شرایط محلی و بومی را به خود وکلیه کارکنان مدرسه گرفته است.

معرفی بخش های مختلف کتاب

این کتاب برای همراهی با شما در این مسیر طراحی شده است ،تا مباحثی که الزم است بیشتر درباره آن بدانید
و دانش خود را درباره آن وسعت دهید یک جا و منسجم در اختیار داشته باشید .این کتاب دانش عملی شما را که
حاصل سال ها تجربه آموزشی و مدیریتی ارزشمندتان است به میدان فرا می خواند .در جای جای این کتاب ،شما
دعوت به تأمل و بازاندیشی بر تجاربتان شده  اید .تأمل بر تجربه حرفه ای خود ،منبع و مولد دانش جدید است و عمل
به این دانش و تجربه کردن آنها بر تکمیل ،اصالح یا غنای آن خواهد افزود .شما دو نماد
تأمل و بازاندیشی
و
تجربه و عمل را بارها در این کتاب می بینید .مطالب ذیل این دو نماد ،در قالب پرسش و سؤال طرح
شده اند ،اما در واقع بحث جدی و مهمی از کتاب را تشکیل می دهند ،زیرا این بخش توسط شما تولید می شود و
پیوند  دهنده مباحث مفهومی عام با موقعیت خاص و ویژه شما و مدرسه تان است .از این رو به این بخش از کتاب
از سر تأنی و دقت توجه بفرمایید .نماد
روایت یک تجربه ،که به طور ویژه در فصل سوم بسیار آن را خواهید
دید ،برای پرداختن به روایت هایی است که به منظور فهم بهتر مطالب و ایجاد حسی آشنا ،صمیمی و واقعی از حال
اقصی نقاط مختلف کشورمان ،آمده است .این بخش از کتاب به دنبال آن است که عالوه بر
و هوای مدارس در
ٰ
جذابیت مطالب ،حال و هوایی کام ً
ال ایرانی به کتاب بدهد تا شما همکار محترم ،مطالب کتاب را به واقع قابل عمل
و الهام گرفتن بدانید و بیابید.
منطق و چشم انداز برنامه :کتاب دارای چهار فصل است .فصل اول ،به ضرورت و چشمانداز برنامهریزی درسی
سطح مدرسه اختصاص دارد تا وقتی ضرورت و دلیل برنامهای برای ما ملموس و آشکار نباشد ،بهطور واقعی و جدی
دل در گرو آن و تعهد به آن نخواهیم داشت و با آن برنامه رابطهای صرفاً اداری و از سر رفع تکلیف برقرار خواهیم کرد.
اما وقتی منطق و چرایی برنامهای را بفهمیم و آن را عمیقاً مهم و اثرگذار در امر یادگیریهای دانشآموزان بیابیم و
به آن باور پیدا کنیم ،دیگر آن برنامه تبدیل به دستورکار شخصی و حرفهای ما میشود و نه یک تکلیف و باری اضافه
بر بارهای دیگر .فصل اول تالش دارد شما را بهطور جدی درگیر منطق و چرایی این برنامه ،چشمانداز و دورنمای آن
کند .این فصل بسیار کوتاه است ،اما توصیه میکنیم حتماً مطالعه کتاب را با خواندن این فصل آغاز کنید .تصورات و
ذهنیتهای ما اساس و بنیادی است که اقدامات و فعالیتهای ما را شکل میدهد .اگر از همین آغاز راه ،تصورات و
برداشتهای شما با مأموریتهای اصلی برنامه و چشمانداز آن همسو و مشترک باشد ،مسیر را بهدرستی درخواهید
یافت و میتوانید برنامههای ویژه مدرسه خود را به خوبی در مسیر این برنامه ،رهبری کنید ،تا ضمن انجام تنوعی از
ابتکار عملها و فعالیتهای نو و خالقانه مطمئن باشید جهتگیری فعالیتهایتان درست و منطبق با روح برنامه است.
مباحث نظری :فصل دوم کتاب ،به مباحث نظری و مفهومی مرتبط با برنامه ریزی درسی سطح مدرسه می پردازد
و تالش دارد چارچوب فکری الزم را در اختیار شما قرار دهد .در این کتاب به کرات با برخی مفاهیم مانند برنامه
درسی ،عناصر برنامه ،دیدگاه های برنامه درسی ،سطوح تصمیم گیری درباره برنامه  درسی و  ...مواجه می شوید .از
همین ابتدا خوب است مفاهیم و واژگان مورد استفاده خودمان را یکی کنیم و به مباحث نظری موضوعات مطرح
در برنامه ریزی درسی مسلط شویم تا دچار تعبیر ها و برداشت های چندگانه و مختلف که در انجام کار مشترک
و گروهی مسئله ساز و مانع است ،نشویم .این فصل با مطالعه دانش روز برنامه ریزی درسی جهان ،و با استفاده از
منابع جدید جهانی موجود در این زمینه نگاشته شده است .اگر از آن دسته افرادی هستید که مایل اند اول درگیر
فعالیت های عملی شوند و به اقتضای آن به سراغ بحث های مفهومی مرتبط و پرسش هایشان بروند می توانید این
فصل را بعد از خواندن سایر فصول مطالعه کنید.
فرایند طراحی و تدوین :فصل سوم ،که مفصل ترین فصل این کتاب است ،به فرایند طراحی و تدوین برنامه
درسی سطح مدرسه اختصاص دارد .این فصل شما را با نقش خود به عنوان رهبر آموزشی در فرایند برنامه ریزی
درسی آشنا می کند و بر اساس تجربیات کام ً
ال بومی و زنده و ملموس در فضاهای برنامه ریزی درسی کشورمان تهیه
شده است .به این منظور مثال های واقعی متعددی ،در قالب تجربیات ،ارائه شده تا شما فرصت تحلیل و تأمل بر آنها
را به عنوان مدخلی برای فهم فرایند طراحی و تدوین برنامه ها در اختیار داشته باشید .در این فصل ،رویکرد های
مختلفی برای طراحی نقشه های برنامه درسی ذکر می شود تا شما بر حسب نیاز یا ضرورت از یکی یا تلفیقی از
آنها استفاده کنید .آنچه شما را به مطالعه دقیق آن توصیه می کنیم چگونگی اجرایی نمودن برنامه درسی سطح
مدرسه در قالب فرصت های یادگیری است .انواع فرصت های یادگیری تدارک دیده شده می تواند منجر به تعمیق

یادگیری بر اساس برنامه درسی تجویزی (رسمی) ،تداوم آموخته ها و انتقال آن به موقعیت های جدید (تلفیقی از برنامه تجویزی/
غیر تجویزی) یا فرصت های یادگیری آزاد (برنامه غیر تجویزی) شود .این فصل رهنمودهای عملی فراوانی برای شما در طراحی و
تدوین برنامه دارد و برآمده از تجربیات یک عمر عمل و اجرای برنامه ریزی درسی در سطوح مختلف نظام آموزشی است .می توانید
مطالعه این فصل و فصل دوم کتاب را به صورت جمعی در شورای مدرسه دنبال کنید تا ضمن بحث و گفتگوی گروهی فهم بهتری
از مطالب آن کسب کنید.
نمونهها و مثالها :در فصل چهارم ،نمونه های پیشنهادی مختلف و متعددی از برنامه های ویژه مدرسه آورده شده است تا بتوانید
در صورت تمایل از میان آنها انتخاب و گزینش کنید ،تغییر و تجدید نظر در آنها به وجود آورید ،یا با الهام از آنها و بنا به نیاز و
امکانات خاص مدرسه خود ،برنامه ای کام ً
ال جدید و نو برای مدرسه خود طراحی و تدارک ببینید .این نمونه ها عالوه بر آنکه به لحاظ
موضوعی متنوع هستند ،در قالب های اجرایی مختلفی مانند پروژه ،سمینار ،کار عملی ،آموزش ،برنامه های استاد شاگردی ،بازدید
میدانی ،مناظره ،خدمت رسانی ... ،ارائه شده اند تا گستره بسیار وسیع فعالیت هایی که در این برنامه می توانید برای تحقق خالقیت ها
و ابتکار عمل خود و همکارانتان در پیش بگیرید به شما نشان دهد .اگر روحیه عمل گرایانه  ای دارید ،بعد از خواندن فصل اول سراغ
این فصل بیایید و این نمونه ها را مطالعه کنید.
پرسش و پاسخهای متداول درباره برنامه :در اینجا الزم است به این مطلب اشاره کنیم که اسکلت اصلی و چارچوب اولیه
فکری این کتاب بر اساس  26سؤال و پاسخی که سؤاالت رایج مدارس در خصوص برنامه ریزی درسی سطح مدرسه بود ،تهیه شده
است .این چارچوب فکری در قالب شیوه نامه برنامۀ ویژۀ مدرسه (بوم) برای مدارس ارسال شده است و شما زودتر از این کتاب با
آن آشنا شده اید.
بیمها و امیدها :شما و همکارانتان ،در سال های اولیه عمل به این برنامه ،با چالش ها و دشواری هایی مواجه خواهید بود،
پرسش ها و مسئله هایی خواهید داشت و کمک ها و حمایت های خاصی می طلبید ،همه اینها را در جلسات هم اندیشی مدیران و
مدارس پی جویی کنید ،ما را نیز از آنها مطلع کنید تا با تالش جمعی و مطالبه همگانی ،سال به سال در جهت نهادینه شدن این
برنامه به پیش رویم .برای ارتباط با ما آدرس ایمیل  slcd@talif.sch.irدر اختیار شماست .از خداوند قادر متعال برای شما
مدیر گرامی آرزوی سربلندی و توفیق روز افزون داریم .در پناه حق باشید!
مؤلفان کتاب

		

فصل اول

ضرورت و چشمانداز برنامه ریزی درسی سطح مدرسه

راهنمای عمل ...

1ـ ضرورت برنامه ریزی درسی سطح مدرسه

تصور و برداشت شما از برنامهدرسی سطح مدرسه 1چیست؟ فرایند برنامهریزی درسی سطح مدرسه2را چگونه
میبینید؟ فکر میکنید وجود این برنامه برای مدرسه چه ضرورتی دارد و پاسخگوی چه نیازهایی است؟ نبود
برنامهدرسی سطح مدرسه چه کاستیهایی در یادگیریهای جمعی و فردی دانشآموزان بهوجود میآورد؟ طرح
آن ،امی ِد ایجاد چه تغییر و تحوالتی در یادگیری دانشآموزان ،مدرسه و کارکنان آن را میتواند عملی کند؟
یک حکایت
روزگاری در یک جنگل زیبا ،حیوانات تصمیم گرفتند برای فرزندان خود مدرسهای راه بیندازند .برای همین ،یک روز برای
تدوین برنامهدرسی آن ،دور هم جمع شدند .در این جلسه خرگوش اصرار داشت که دویدن باید جزء برنامه درسی باشد.
پرنده معتقد بود که باید پرواز نیز به برنامهدرسی اضافه شود .ماهی به آموزش شنا اصرار داشت و سنجاب نیز مص ر انه تأکید
میکرد که باال رفتن از درخت باید جزء آموزشهای مدرسه باشد .شورای مدرسه با رعایت همۀ پیشنهادها ،برنامهدرسی
تهیه کرد و قرار شد آنها را به بچۀ همۀ حیوانات آموزش دهند.
بچه خرگوش در دویدن نمره بیست گرفت؛ اما باال رفتن از درخت برایش دشوار بود و مرتب از پشت به زمین می خورد.
دیری نگذشت که در اثر یکی از این سقوط ها مغزش آسیب دید و قدرت خوب دویدن را هم از دست داد .حاال در دویدن،
نمرۀ  10می گرفت و در باال رفتن از درخت هم نمره اش فقط کمی از صفر باالتر می رفت .پرنده در پرواز عالی بود؛ اما نوبت
به دویدن روی زمین که می رسید ،نمره خوبی نمی گرفت ،فقط کمی بیشتر از صفر می شد .صعود عمودی از تنه و شاخه
و برگ درختان نیز برایش سخت بود .ماهی اوضاعش در شنا خیلی خوب بود؛ اما نوبت به آموختن دویدن ،پرواز کردن و
از درخت باال رفتن که می رسید به حد مرگ می رسید! بچه سنجاب در باال رفتن از درخت فوق العاده بود؛ اما هیج لذتی
از دویدن روی زمین نمی برد و شنا و پرواز هم برایش مثل کابوس شده بود! (با اقتباس از سایت تبیان)

حکایت برنامه درسی مدرسه حیوانات اگرچه طنز و اغراق است ،می توان شباهت هایی میان آن و برنامه های
درسی کام ً
ال یک شکل و هماهنگ برای همه و در همه جا در نظام های آموزشی متمرکز یافت؛ برنامه های
درسی که تناسب و ربط کمی با بافت ،اقلیم ،موقعیت و انواع مختلف زندگی دارد .شنا کردن و دویدن ،چندان
به کار سنجاب نمی آید! او باید بتواند در جنگل ها و مناطق پر دار و درخت ،تند و فرز از درختان باال و پایین
رود و از این شاخه به آن شاخه بجهد! ماهی باید چیزی یاد بگیرد که در دریاها و رودخانه های خروشان،
نهرها و برکه های پرآب برایش سودمند باشد .او باید پرواز در آسمان و جهیدن و دویدن در مراتع و بوته زارها
را به پرنده و خرگوش وانهد و  . ...در عین حال خرگوش ،پرنده ،سنجاب و ماهی همگی باید ایمنی و حفظ بقا
در جنگل ،تغذیه و چگونگی تهیۀ آن ،عدم تخریب جنگل و سازگاری با محیط زیست آن ،ایفای نقش سازنده
در زیست بوم جنگل و انبوهی از چیزهای ضروری دیگری یاد بگیرند و باید در برنامه درسی مشترک همۀ
آنها وجود داشته باشد.
ما به عنوان مدیر ،به این دلیل که با تنوع بسیار زیادی از دانش آموزان روبه رو هستیم و هر روزه با
آنها سروکار داریم به طور طبیعی امکان مقایسۀ آنها برایمان پیش می آید .در نتیجه به خوبی با پدیدۀ
تفاوت های فردی آشنا هستیم .دانش آموزان از نظر ویژگی های روان شناختی و فیزیکی ،استعداد،
عالئق ،سبک های یادگیری و بسیاری چیزهای دیگر با هم تفاوت دارند .حال اگر به جای مقایسه
 School level curriculumـ 1
 School level curriculum developmentـ 2
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دانش آموزان ،میتوانستیم مدارس مختلف سراسر کشور را با هم مقایسه کنیم ،فکر میکنید
1
به چه چیزی میرسیدیم؟ بله درست است؛ باز هم تنوع .مدارس کشورمان به دلیل بافت
و زمینه جغرافیایی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگیشان با یکدیگر بسیار متفاوتاند.
مدارس نواحی گرم و خشک بیابانی با مدارس پر بارش و مرطوب شمالی کشورمان با هم تفاوت
دارند .مدارس نقاط برخوردار ،نیمهبرخوردار و محروم کشورمان با یکدیگر متفاوتاند .مدارس در
کالنشهرها ،شهرهای کوچک ،روستاها و مناطق عشایری مشابه یکدیگر نیستند و با هم خیلی
تفاوت دارند .مدارس در مجاورت کارخانهها و کارگاههای صنعتی با مدارس مناطق کشاورزی
کشورمان با یکدیگر فرق دارند .انبوهی دیگر از این گونه گونیها را ،که تفاوت در امکانات بالقوه و
بالفعل و وضعیت محلی مدرسه و نیازها و خواستهای دانشآموزان را به دنبال دارد و شما بهتر به
آنها آگاهید ،میتوان ذکر کرد.
حال با این مقدمه ،به سؤاالت اصلی میرسیم :نظام آموزشی بهاین تفاوتهای فردی و
بافتی چگونه میتواند پاسخ بدهد؟ برنامههای درسی چگونه میتواند برای این همه تفاوتهای
فردی و بافتی ،متناسبسازی شود؟ آیا برخی بیرغبتیهای دانشآموزان به مدرسه و
آموزشهای رسمی به این دلیل نیست که احساس میکنند مدرسه به نیازهای خاص و ویژه آنان
و اجتماع محلیشان توجه چندانی ندارد؟ چه تمهیدی میتوان اندیشید که دانشآموزان بیشتر
عالقهمند و درگیر یادگیریهای مدرسهای شوند و یادگیریهای آنها برایشان سودمندتر و
مفیدتر باشد؟ پاسخ شما بهاین دست سؤاالت چیست؟

همه تفاوتهای فردی و
تنوعات بافتی را صرف ًا با
برنامههای درسی کام ً
ال
متمرکز نمیتوان در نظام
آموزشی به خوبی پاسخ
گفت .نظام آموزشی به این
تفاوتهای فردی و بافتی
چگونه میتواند پاسخ بدهد؟
برنامه های درسی چگونه
میتواند برای این همه
تفاوتهای فردی و بافتی،
متناسب سازی شود؟

2ـ معرفی اجمالی برنامهریزی درسی سطح مدرسه و خاستگاههای آن

فکر برنامهریزی درسی سطح مدرسه در پاسخ به نیازهای متفاوت و فراوان مدارس و
دانشآموزان در جاهای مختلف کشورمان مطرح شده است .شما بهعنوان مدیر مدرسه ،بدون
تردید ،این موضوع را تأیید میکنید که برنامههای درسی ملی ،بنا به ضرورت توجه به نیازهای
مشترک و عام همه مدارس و دانشآموزان ،مجال پرداختن به اقتضائات محلی و بومیرا چندان
ندارد .برنامههای درسی ملی و مشترک بهناچار باید بر تشابهات و نیازهای عام تأکید کنند و بر
آن اساس طراحی و تدوین شوند؛ اما با وجوه افتراق مدارس و نیازهای محلی و بافتی چه باید کرد
و چگونه باید آنها را در فرایندهای یادگیری دانشآموزان وارد کرد؟ این پرسش اصلی است که
برنامهریزی درسی سطح مدرسه برای پاسخ به آن شکل گرفته است .در واقع ضرورت بنیادین
برنامهریزی درسی سطح مدرسه تأکید بر لزوم توجه به نیازها و اقتضائات بافتی مدرسه است.
دستمایه قرار دادن نیازها و اقتضائات بافتی بهعنوان مبنای طراحی و تدوین برنامههای ویژه
مدرسه در برنامههای درسی ملی و سراسری امکانپذیر نیست .در« برنامه  ریزی درسی سطح
مدرسه» ،این مجال و فرصت به مدرسه داده شده است که مدرسه خودش برای پرداختن به وجوه
ممیز برنامههای درسی ویژهاش تصمیمگیری کند .مطمئناً در گام اول مدارس فعال در زمینه
اجرای برنامه ویژه مدرسه پیشگام خواهند بود و هدف این برنامه نیز در وهله نخست دادن مجوز
به مدارس فعال و الگوسازی از آنهاست.

ایده اصلی برنامهریزی
درسی سطح مدرسه
چیست؟

 contextـ 1
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فکر کلی برنامهدرسی سطح مدرسه بر اساس لزوم وجود دو سطح برنامه درسی برای مدرسه است :یکی
برنامه درسی متمرکز و مشترک ملی که مسئولیت رشد و پرورش عام دانش آموزان را در سطح کشور
برعهده دارد و حجم عمده ای از زمان آموزش را به خود اختصاص می دهد .دوم « برنامه درسی سطح
مدرسه» که بر اساس امکانات بالفعل و بالقوه مدرسه و محیط اجتماعی مدرسه امکان پاسخ گویی به
نیازها و عالئق دانش آموزان را مییابد و به حجم زمانی  50تا  100ساعت آموزشی پوشش می دهد.

مهم ترین امکان و قابلیت
اجرایی این برنامه چیست؟

انتخاب عنوان ها و
سازماندهی محتوای برنامه
ویژه مدرسه توسط چه
کسی صورت می گیرد؟
تأیید و اجرای برنامه ویژه
مدرسه بر عهده کیست؟

نحوه اختصاص زمان برای
اجرای برنامه ویژه مدرسه
چگونه است؟

4

به عبارت دیگر ،مدرسه این فرصت و امکان را دارد که خودش برای حجم زمانی مشخص از
زمان رسمی آموزش خود ،طبق ضوابط و چارچوبی معین ،برنامه ریزی و تصمیم گیری ،و برای
اجرای آن اقدام کند .ویژگی بارز و وجه ممیز این برنامه از برنامه های ملی و مشترک ،این است
که این برنامه ریزی با توجه به خواست و نیاز دانش آموزان مدرسه ،خانواده ها و اجتماع محلی و
نیز امکانات موجود یا بالقوۀ مدرسه و با مشارکت کارکنان مدرسه و با هدایت مدیر مدرسه انجام
می شود .انتخاب عناوین برنامه ها ،هدف ،محتوا و سرفصل های هر برنامه توسط شورای مدرسه
با هدایت و مسئولیت مدیر مدرسه انجام می شود .هر یک از معلمان یا اولیا یا افراد حقیقی و
متخصص بیرونی و نیز مؤسسات حقوقی دولتی و غیر دولتی می توانند پیشنهاد کنندة اجرای
برنامه آموزشی در مدرسه باشند؛ اما مهم ترین امکان این برنامه ،ایجاد آزادی عمل برای
مدرسه در طراحی و اجرای برنامه های مورد نظر خود بر اساس نیازسنجی ،خواست سنجی و
سنجش امکانات خود است .این موضوع امکان رشد مدرسه را در زمینۀ طراحی ،سازماندهی و
اجرای برنامهدرسی ویژه خود فراهم میسازد و تمامیامکانات بالقوه مدرسه را در بستر فرهنگی
اجتماعی آن به میدان عمل فرا میخواند و زمینه بالفعل شدن آن را فراهم میسازد .توان
دانشآموزان ،خانوادهها ،فارغالتحصیالن سالهای پیشین مدرسه ،منابع انسانی شایسته محلی
این شورای مدرسه است که درباره عرضۀ برنامه درسی سطح مدرسه و مالحظات مرتبط با آن تصمیم گیری
می کند .هر یک از معلمان یا اولیا یا افراد حقیقی و متخصص بیرونی و نیز مؤسسات حقوقی دولتی و
غیر دولتی می توانند پیشنهاد دهنده اجرای یک برنامه آموزشی در مدرسه باشند ،اما تصمیم گیری نهایی
با شورای مدرسه است .تأیید برنامه ها و مسئولیت رعایت چارچوب های مصوب و ابالغی برعهده مدیر
مدرسه است و تنها گزارش کار به اطالع مقامات باالتر در ادارات آموزش و پرورش می رسد؛ به عبارت
دیگر مدیر مدرسه موظف نیست که قبل از اجرا تأییدیه پیشینی نسبت به اجرای برنامه ها را از مراجع
باالتر دریافت کند؛ بلکه پس از اجرا ،گزارش کار خود را برای اطالع مسئوالن ذی ربط در اداره آموزش و
پرورش می فرستد و بازخورد آن را دریافت می کند.

از یک سو ،و در کنار آن امکانات فیزیکی و موقعیتهای قابل استفاده محلی ،و همچنین بستر
فرهنگی ،آداب و رسوم و هنرها و میراث فرهنگی منطقه همگی از امکانات و سرمایههای اجرای
برنامه ویژه مدرسه به شمار میآید .خواست ،همراهی و پشتیبانی اولیا نیز عنصری حیاتبخش
در این عرصه بهشمار میرود.
در طول ساعات هفتگی آموزش رسمی مدرسه ،جلسات مربوط به برنامه ویژه مدرسه (بوم)
به میزان حدود  2ساعت در هفته (بهطور شناور و سیال و با سهم گرفتن از ساعات تمامی دروس
در طول سال ) برنامهریزی و اجرا میشود .با توجه به تنوع برنامههای قابل اجرا و تفاوت زمان
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موردنیاز هر برنامه ،مدرسه می تواند نسبت به تجمیع ساعات چند هفته با یکدیگر و ارائه
یک جای آنها ،اقدام نماید.
در مجموع مدارس موظف هستند در طول یک سال حدود  60ساعت از زمان آموزش را به
برنامه ویژۀ مدرسه اختصاص دهند.
چگونگی اختصاص زمان برای ارائه برنامه در ساعات کالسی و غیرکالسی از اختیارات
مدرسه است و باید به گونه ای باشد که بهترین شرایط را برای اجرای موفق برنامه فراهم سازد.
مدرسه برای اجرای برنامه درسی سطح مدرسه ،مجاز است که در ساعات آموزشی روزهای عادی
کار مدرسه ،بهجای دروس برنامه هفتگی ،جلسات مربوط به برنامه ویژه مدرسه را جایگزین کند،
به گونهای که حجم زمان تعیین شده را محقق سازد .همچنین مدرسه مجاز است و آزادی عمل
دارد که در طراحی برنامه خود ،جلساتی از برنامه ویژه مدرسه را در ساعات غیر رسمیمدرسه
مانند بعد از ظهر روزهای عادی ،روزهای پنجشنبه و جمعه و حتی تعطیالت برگزار کند.
بهطوری که مجموع ساعات این برنامه از زمان پیشبینی شده تجاوز ننماید.
دوره های ویژه مدرسه با مدیریت و اختیارات داخلی مدرسه سازماندهی و اجرا می شود .در
این راستا مدیر مدرسه با همراهی انجمن اولیا و مربیان باید کار را به گونه ای دنبال کند که در
شرایط خاص آن مدرسه قابلیت اجرا داشته باشد.
در مدارس فاقد امکانات مالی باید بر روی طراحی و اجرای برنامه های کم هزینه و بی هزینه
متمرکز شد .توضیحات و اطالعات بیشتر در این زمینه را می توانید در فصل بعد مطالعه کنید.
در فصل دوم و سوم این کتاب ،ضمن پرداختن به مباحث نظری و مفهومی مرتبط بر اساس
دانش برنامهریزی درسی« ،برنامهریزی درسی سطح مدرسه» را بیشتر تشریح خواهیم کرد و
در زمینة مسئولیتهای مدرسه در این باره و چگونگی به پیش بردن و فرایند برنامهریزی درسی
توضیح خواهیم داد .در اینجا الزم است به تکالیف و وجوه قانونی که عالوه بر دانش برنامهریزی
درسی ،خاستگاه عمده دیگر «برنامه ریزیدرسی سطح مدرسه» بوده است نیز اشاره کنیم.
در اسناد مصوب آموزش و پرورش ،به ویژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و
برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران ،مواد و راهکارهای متعددی هست که برنامه درسی
سطح مدرسه بر بنیاد آنها بنا شده است؛ از آن جمله می توان به راهکارهای   5ـ2 ،5ـ  6 ،6ـ،11
1ـ 16سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یا مصوبه 2ـ 13برنامه درسی ملی اشاره کرد ،که
به  شدت به اهمیت تنوع بخشیدن به محیط یادگیری و آموزش های خارج از کالس تأکید دارد.
« برنامه ریزی درسی سطح مدرسه» ،نوآوری و راهکاری است که به منظور پوشش به مواد
و بندهای قانونی یاد شده جامۀ دانش برنامه ریزی درسی را بر قامت دارد .این برنامه ،ضمن
وفاداری به روح تکالیف قانونی پیش روی خود به منظور عملیاتی شدن ،منطق علمی دانش
برنامه ریزی درسی را سودمند یافته است؛ چه در غیر این صورت به دام فراوانی دستورالعمل ها و
برنامه های متعدد جداگانه و فاقد انسجام می غلتید که مدرسه را به سردرگمی و آشفتگی در
وظایف و تکالیف دچار می کند .از این رو می توان گفت این برنامه از آنجا که به طور انحصاری
برای عملیاتی کردن یک مادۀ قانونی خاص از تکالیف قانونی پیش روی خود تهیه نشده است،

بایدها و خطوط قرمز این
برنامه چیست؟
الف) رعایت سیاستهای
مصوب نظام در عرصههای
فرهنگی و توجه به ارزشهای
دینی ،انقالبی و اخالقی؛
ب) پرهیز از برنامههایی که
میتوانند حساسیت برانگیز
و حاشیهساز باشند؛
ج) کالسهای تقویتی دروس
رسمی به مثابه برنامه ویژه
مدرسه تلقی نشود.
مدیریت تأمین منابع مالی و
پشتیبانی اموراجرایی،نیروی
انسانیو...برعهدهکیست؟
ویژگیهاوصالحیتهایمعلم
دربرنامهویژهمدرسهچیست؟
همهکسانی کهدر طراحی
و اجرای برنامه ویژه مدرسه
مشارکت دارند باید از
صالحیتهایعمومی،
تخصصیواخالقیمعلم
برخوردارباشند.تشخیصاین
موضوع بر عهده مدیر است.
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وظایف قانونی معاونتهای
وزارت آموزش و پرورش در
خصوص برنامه ویژه مدرسه
چیست؟

رشد و
یادگیری
دانشآموز

برنامه  ریزی
درسی سطح
مدرسه

رشد و توسعه
حرفه ای معلم
و کارکنان

رشد و
توسعه
سازمان
مدرسه

شکل1ـ1ـ سهپیامدبرنامهریزی
درسیسطحمدرسه

انطباق گام به گام با مصوبات یاد شده ندارد؛ اما در عین حال روح همه آنها در منطق این برنامه
دمیده شده است و به همه آنها نیز پوشش می دهد.
معاونان آموزشی مسئولیت هدایت ،راهبری و پایش از اجرای برنامه را برعهده دارند .معاونت
پرورشی مسئولیت بسیج نیروهای خود و ایجاد بسترهای الزم را برای برنامه ریزی و ایفای
نقش مؤثر در اجرای فعالیت ها برعهده دارد .انجمن اولیا و مربیان مسئولیت آموزش و جلب
حمایت و مشارکت اولیا را از طریق شورای مدرسه برعهده دارد.مدیران کل استان ها و مدیران
مناطق ،ضمن کسب اطمینان از اجرای مطلوب این شیوه نامه ،با تشکیل جلسات هم اندیشی و
به اشتراک گذاشتن تجربیات بین مدارس و ایجاد ساز و کار هدایت و نظارت به اجرای برنامه ها
کمک کنند .سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ،با همکاری معاونان آموزشی و مرکز
برنامه ریزی و منابع انسانی مسئولیت پشتیبانی و تغذیه علمی و حرفه ای از مدیران و معلمان
را برعهده دارد.

3ـ چشم انداز کلی برنامه درسی سطح مدرسه
اجازه دهید کبوتر خیال را به پرواز در آوریم و آیندهای نه چندان کوتاهمدت ،برای مثال چند
سال آینده را پیشرو مجسم کنید و با فرض نهادینه شدن مطلوب «برنامهریزیدرسی سطح
مدرسه» در مدارس این آینده را به تصویر بکشید.
چشم انداز کلی و تصور شما از مدرسه مجری برنامه درسی سطح مدرسه چیست؟ شما چه
تصور و ذهنیتی از این برنامه و دورنمای اجرای آن در مدرسه دارید؟ تصور کنید درگیر اجرای
این برنامه اید و شما و همکارانتان متعهد به اجرای با کیفیت و مطلوب آن هستید .در این صورت
فکر می کنید اجرای آن در بلند مدت چه پیامدهایی برای شما و همکارانتان به دنبال دارد؟ فکر
می کنید مدرسۀ شما در بلند مدت با اجرای این برنامه چه تغییری خواهد کرد و چگونه خواهد
شد؟ آیا اجرای این برنامه به تغییراتی در شما و همکارانتان منجر خواهد شد؟ نتیجه و حاصل
آن چه خواهد بود؟ پیامد و دستاورد کلی این برنامه برای دانش آموزانتان چیست؟
اینگونه سؤاالت و پاسخهای آنها ،به این دلیل مهم است که اساساً برنامههای درسی جدید
و نوآوریهای آموزشی به میزانی که بتواند تصور و تجسمی قدرتمند و مشترک در میان
مخاطبانش به وجود آورد و شکل دهد ،قرین موفقیت خواهد بود .این موضوع برای شما به
عنوان مدیر مدرسه ،که هدایت این برنامه را در مدرسهتان برعهده دارید ،بسیار مهم است.
برای پاسخ به سؤاالت یاد شده  « ،برنامه ریزی درسی سطح مدرسه» را می توان از سه جنبه
مورد توجه قرار داد؛ به سخن دیگر ،می توان آن را با توجه به سه پیامد و نتیجۀ عمده ای تصور
کرد که به دنبال تحقق آن است.
1ـ رشد و یادگیری بیشتر دانشآموز
تصمیمگیری در زمینۀ «  برنامهدرسی سطح مدرسه» در مدرسه و با توجه به ربط آنها به
خواست و نیازهای فردی و اجتماع محلی دانشآموزان صورت میگیرد .در تدوین و اجرای اینگونه
برنامهها ،والدین ،دست اندرکاران مدرسه ،افراد محلی صاحب نظر ،مشارکت و نقش دارند که به
1
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دلیل تماس نزدیک و ارتباط مستمر با دانشآموز ،او و عالئقش را بهخوبی میشناسند و اطالعات
و آگاهی مناسبی از امکانات مدرسه ،بافت و زمینۀ اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی دارند .از این رو
میتوانند متناسب بودن و ویژه سازی برنامههای درسی سطح مدرسه را بهخوبی مد نظر داشته
باشند و زمینه ساز ایجاد یادگیری معنادار در دانشآموز شوند؛ زیرا همانطور که میدانید ،یکی
از شروط اصلی یادگیری معنادار و عمیق ،ربط آموزش و برنامهها با زندگی واقعی دانشآموز است.
هر برنامهدرسی ممکن است برای دانشآموز/دانشآموزان مدرسهای بهخوبی جواب دهد؛ اما برای
مدرسه و دانشآموزان دیگری مناسب نباشد که در بافت ،وضعیت و موقعیتی متفاوت هستند.
 2ـ رشد و توسعه سازمان مدرسه
دو عامل اصلی سازمان مدرسه ،1فرهنگ مدرسه و امکانات زیربنایی آن است .فرهنگ مدرسه
بهشدت تحت تأثیر مدیریت و رهبری مدرسه و نیز چگونگی همکاری و روابط میان معلمان است .امکانات
زیربنایی ،نیز چیزهایی مانند زمان ،بودجه و ابزارهای ارتباطی است که مدرسه برای یادگیری و تغییر در
اختیار دارد.
مدرسه برای اینکه در زمینة برنامههای درسی ویژۀ خود ،تصمیمگیری کند ،نیاز دارد ارتباطات و
همکاریهای درون و برون مدرسهای خود را افزایش دهد .مشارکت و همکاری مدیر و تمام کارکنان
مدرسه در این برنامهها موجب هم افزایی دانش و مهارتهای تعلیم و تربیتی آنان و ارتقای سطح تخصصی
مدرسه در این زمینه میشود .بهعالوه این دست همکاریها و تصمیمگیریهای گروهی برای پاسخگویی
به نیازهای فردی و بافتی دانشآموزان بهتدریج موجب میشود ،مدرسه اهداف ویژه و خاص خود را شکل
دهد و با آزادی عمل و استقالل بیشتری آنها را دنبال کند.
تعامالت و همفکری گستردۀ کارکنان مدرسه و ضرورت بهرهگیری از خرد جمعی در مدرسه ،فرهنگ
و مناسبات مردمساالرانهتری نیز به مدرسه میبخشد .همچنین مدرسه به منظور غنای فعالیتهایش و
بهرهمندی از ظرفیت والدین و محیط محلیاش ،باید شبکۀ تعامالتش را گسترش دهد .این ارتباطات نفع
دوسویۀ مدرسه و اجتماع محلی و در مجموع رشد سازمان مدرسه را به دنبال دارد.
2

سازمان مدرسه

امکانات زیربنایی

یادگیری دانشآموز به میزان
زیادی به یادگیری حرفهای
معلمان منوط است و یادگیری
حرفهای معلمان در مدرسهای
شکل میگیرد که به مثابه
اجتماع یادگیرنده عمل
کند .این سخن به معنای
آن است که بهترین معلمان
کسانی هستند که دائم در
حال یادگیری هستند .این
یادگیری ،حاصل تأمل بر
عمل و فعالیتهای خود و نیز
مشارکت و همکاری با دیگر
همکارانشان است.
برای نمونه ،تقویم اجرای
ساالنۀ مدرسه برای اجرای
برنامه ویژه مدرسه چگونه
است؟
جدول تقویم زمانبندی شدۀ
اجرا شامل عنوانهای زیر
است که هر یک میتواند
ستونی را در جدول به خود
اختصاص دهد:
تاریخ اجرا ،عنوان برنامه،
پایههای تحصیلی ،مسئول
اجرا ،محل برگزاری ،تعداد
جلسات .توضیحات بیشتر
در این خصوص را میتوانید
در بخش  14و  16فصل  3پی
بگیرید.

فرهنگ مدرسه

همکاری و مشارکت کارکنان

مدیریت و رهبری آموزشی مدرسه

 school organizationـ 1
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برنامۀ درسی سطح مدرسه،
فضای باز و منعطف برای
ظهور و بروز شایستگیهای
حرفهای دستاندرکاران
آن به ویژه مدیر و معلمان
و رضایتمندی آنان فراهم
میآورد .درچنین وضعیتی
مدرسه و کالس درس تنها
محیط تدریس نیست و
مدرسه نیز صرف ًا اداره
نمیشود .این برنامه نقش
کارکنان مدرسه را از سطح
مجری برنامههای درسی به
سطح طراح و سازماندهندۀ
برنامهدرسی مدرسه
ارتقا میدهد.
در این صورت ،مدرسه برای
کارکنان آن= محل تدریس+
محل رشد حرفهای  +محل
طراحی و سازماندهی برنامه
درسی است.

نحوه مشارکت انجمن اولیا و
مربیان و نیز هر یک از اولیای
دانشآموزان در برنامه ویژه
مدرسه چگونه است؟
8

3ـ رشد و توسعه حرفهای معلم 1و کارکنان مدرسه
برنامه درسی سطح مدرسه ،فضای باز و منعطف برای ظهور و بروز شایستگی های حرفه ای
دست اندرکاران آن ،به ویژه مدیر و معلمان فراهم می آورد تا به نوآوری و ابتکار عمل دست
بزنند و توانمندی های حرفه ای خود را رشد و توسعه دهند .این برنامه ها ،جایگاه و موقعیت
حرفه ای معلم را به طور ویژه تقویت می کند؛ زیرا معلم می تواند در برنامه های درسی سطح
مدرسه ،عالوه بر اجرای برنامه ها و تدریس ،در انتخاب ،سازگاری ،بازنگری یا تدوین برنامه های
ویژه مدرسه ،نقش داشته باشد .برای این منظور معلمان باید بیشتر با خواست ها و نیازهای
دانش آموزان آشنا شوند و رشد حرفه ای خود را در راستای پاسخ گویی به نیازهای آموزشی
دانش آموزان خود ببینند .به عالوه تهیه و سازماندهی برنامه های ویژه مدرسه ،مستلزم همکاری،
تبادل نظر و فعالیت های مشترک معلمان با یکدیگر است .این موضوع زمینه یادگیری آنان را از
دانش و تجربه همکارانشان فراهم می آورد .از این رو در مدارس موفق مجری برنامه درسی سطح
مدرسه ،عالوه بر افزایش جذابیت کاری حرفه معلمی ،مدرسه به محیط یادگیری حرفه ای
برای آنان تبدیل می شود .هر معلم موظف است حدودا ً معادل ساعات دو هفته کاری خود را
به عنوان برنامه ویژه مدرسه به دانش آموزان مدرسه اعم از دانش آموزان کالس خود یا دیگر
دانش آموزان ارائه نماید.
مطالعات متعددی حاکی است که فقط آن دسته از نوآوری های برنامه درسی در مدرسه،
ماندگار و پایدار خواهد بود که حاصل هم افزایی میان سه عامل باشد :الف) توسعه و رشد
حرفه ای معلم ب) رشد سازمان مدرسه ج) طراحی و تدوین برنامهدرسی .روابط متقابل میان
برنامه ریزی درسی ،رشد و توسعه حرفه ای کارکنان مدرسه و سازمان مدرسه شرط موفقیت
هر تغییر برنامه درسی در مدرسه است.
این سه گانه به درجات مختلف در مدارس مجری برنامه درسی سطح مدرسه ،روی می دهد.
یادگیری دانش آموزان به دلیل فراهم شدن برنامه های درسی مرتبط با عالئق و خواست آنها و
توجه به بافت و زمینه فرهنگی اجتماعی معنادارتر می شود و رشد و افزایش می یابد .معلم در
خالل مشارکت با همکاران به منظور ویژه سازی برنامه های درسی مدرسه و بروز خالقیت ها و
نوآوری هایش ،رشد حرفه ای بیشتری می یابد .آزادی عمل مدرسه در این زمینه ،موجب توسعه
فرهنگ و مناسبات آن ،و نیز امکانات و شبکه تعامالتی آن می شود و همۀ اینها دوباره موجب
طراحی برنامه های با توان اثرگذاری بیشتر بر یادگیری دانش آموزان می شود.
به عالوه برنامه ویژه مدرسه این امکان را فراهم می آورد که اولیای دانش آموزان و جامعه
خیرین محلی مدرسه بتوانند در مقام پیشنهاد دهنده ،ارائه کننده ،دستیار اجرایی ،حامی
و پشتیبان و تأمین کننده منابع مادی و مالی و فراهم کننده امکانات ایفای نقش نمایند .در
این صورت اجرای برنامه های برنامۀ ویژه مدرسه از قوت فوق العاده ای برخوردار می شود .اولیای
دانش آموزان نیز می توانند در مقام پیشنهاد دهنده موضوعات مورد نظر خود را از طریق انجمن
مدرسه به مدیریت و شورای مدرسه اعالم نمایند و حتی اگر افراد مناسبی را به عنوان مدرس
می شناسند ،معرفی کنند.
 Teacher professional developmentـ 1
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تأمل و
بازاندیشی

همانطور که گفته شد ،سازمان مدرسه دارای دو عامل فرهنگ و امکانات اساسی مدرسه است .این دو عامل
در مدرسه شما چه وضعیتی دارد؟ اثر آن بر برنامه درسی ویژه مدرسه شما چگونه است؟ در این خصوص
بیشتر با شما در فصل سوم و صفحات  48تا  54گفتگو خواهیم کرد.

در واقع وقتی مدرسه توجه و پاسخ گویی به نیازها و خواست دانش آموزان ،اولیا و اجتماع پیرامونی خود
را مد نظر قرار می دهد و برای این منظور عالوه بر امکانات بالفعل ،مترصد کشف امکانات بالقوه در درون و
برون از مدرسه می شود ،رویداد بسیار مهمی رخ می دهد؛ ریشه دواندن مدرسه در بافت و زمینه محلی اش.
همچنان که گیاه با قرار گرفتن در بستر خاک و تابش آفتاب رشد می کند ،مدرسه ای هم که نیازها و خواست
مخاطبانش را مهم بشمارد و چشم امید به امکانات مادی و معنوی ،انسانی و طبیعی محلی خود داشته باشد،
رشد می کند و توسعه می یابد؛ رشد و توسعۀ پایدار و متکی به خود .در این فرایند ،مدرسه به تدریج فلسفه خاص
خود را می سازد و در این مسیر تشخص و هویت ویژه اش شکل می گیرد؛ هویتی که به همه فعالیت های مدرسه
رنگ و نشان خاص می زند .در نگاه اول شاید ساعت پیش بینی شده فعلی زمان برنامه درسی سطح مدرسه،
زمان نسبتاً کمی به نظر آید؛ اما وقتی به تدریج مدرسه استفادۀ بهینه از این فرصت را در فرایند ساخت هویت
خاص خود پی بگیرد ،اوالً ـ فعالیت هایی که در آغاز فوق برنامه ای به نظر می آید ،جهت گیری واحدی می یابد و
ثانیاً ـ فعالیت های دیگر مدرسه در میدان آهنربایی این جهت گیری ،روان تر و بسامان تر پیش می رود.
تأمل و
بازاندیشی

مدیر مدرسه به گونههای مختلفی میتواند رهبری برنامه درسی 1را برعهده داشته باشد .در این زمینه حداقل سه شیوه
از باال به پایین ،از پایین به باال (رهبری معلم) و ترکیبی وجود دارد .خاطرات و تجربیات آموزشی ـ مدیریتی خود را مرور
کنید و بیندیشید چه ترکیبی از این شیوهها برای مدرسۀ شما مناسبتر است.

وقتی مدرسه توجه و پاسخ گویی به نیازهای آموزشی و خواست دانش آموزان ،اولیا و اجتماع پیرامونی خود را مد نظر قرار
می دهد و برای این منظور عالوه بر امکانات بالفعل ،مترصد کشف امکانات بالقوه در درون و برون از مدرسه شود ،مدرسه در
بافت و محیط محلی اش ریشه می دواند.
اع ( » ...فتح.)29:
فی اال
ِ
ب ال ُّزر َ
ِنجیل َکز ٍ
«َ ...و َم َث ُل ُهم ِ
َرع ا َ ْخ َر َج َش ْط َا ُه َفآ َز َر ه َف ْ
لى ُسوقِهِ یُ ْعجِ ُ
َوى َع ٰ
اس َت ْغ َل َظ َفاست ٰ
«  ...و مثل آنها در انجیل مانند کشتهای است که جوانه خود را بر آورد و آن را مایه دهد؛ ستبر شود و بر ساقههای خود بایستد» .
در این کتاب رهبری برنامهدرسی و رهبری آموزشی ( )educational leadershipمعادل گرفته شده است.

 curriculum leadershipـ 1
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راهنمای عمل ...

به طور خالصه برنامه ریزی درسی سطح مدرسه ،فرصتی فراهم می کند که مدرسه برای
حجم معینی از زمان آموزش رسمی برنامه ریزی کند .چنین فرصتی زمینه های زیر را رشد و
پرورش می دهد:
پیامدهای مثبت و مفید
برنامه ویژه مدرسه چیست؟

1

نزدیک شدن آموزش ها به نیازهای عینی و خواست های دانش آموزان و والدین آنها؛

 2فراهم ساختن فضای انتخابی برای دانش آموزان و ایجاد فرصت برای توجه به جنبه
انفرادی آموزش؛
 3رشد و ارتقای سطح مدیریت و کارکنان مدرسه از سطح مجری برنامه های درسی به
سطح طراح و سازمان دهنده برنامه درسی در سطح مدرسه ؛
 4بهره مندی و استفاده از موقعیت های منطقه ای درآموزش و احیای فرصت های قابل
استفاده در فضای یادگیری؛
 5به میدان فراخواندن والدین به ویژه والدین مشارکت جو و توانمندتر در پیشنهاد
موضوع ،طراحی برنامه ،سازماندهی و اجرا و ارزشیابی برنامه و پشتیبانی از آن در همه مراحل
و در نتیجه تقویت احساس مؤثر و مفید بودن برای ایشان،
 6تقویت نگاه به مدرسه به منزله « محور توسعه محله و شاخص بالندگی آن»  :محله برای
مدرسه ،مدرسه برای محله.

چشمانداز مدرسه مجری
و حامی برنامه ویژه مدرسه
چیست؟

سه پیامد اصلی برنامه ریزی
درسی سطح مدرسه:
 1رشد و یادگیری غنی تر
بیشتر دانش آموزان
 2رشد و توسعه
حرفه ای معلم
 3رشد و توسعه مدرسه و
اجتماع محلی .این سه گانه
به درجات مختلف در
مدارس مجری برنامه درسی
سطح مدرسه ،به وجود
می آید و اساس ًا شرط
موفقیت هر برنامه جدید
و تغییر آموزشی روابط
متقابل میان برنامه ریزی
درسی ،رشد و توسعه
حرفه ای معلم و سازمان
مدرسه است.
10

چنین مدرسه ای عالوه بر ارائه برنامه درسی رسمی متمرکز ،برای طول سال تحصیلی خود
برنامه ریزی می کند و محیط یادگیری غنی تر ،رشد دهنده تر و مفید تری را برای دانش آموزان
خود فراهم می سازد .مدیر چنین مدرسه ای برنامه ریزی درسی سطح مدرسه را یک فرصت
فکورانه همراه با آزادی عمل می بیند که مجالی برای بروز توانمندی ها و خالقیت های نهفته و
در نتیجه رضایتمندی بیشتر خود او ،همکارانش ،دانش آموزان و اولیای ایشان فراهم می سازد،
نه اینکه بار اضافی بر دوش او نهاده شده است و او باید عالوه بر کارهای عادی با دلتنگی و اجبار،
الاقل به صورت صوری آن را انجام دهد.
این دورنمای پر امید و جذاب مدرسه مجری برنامه درسی سطح مدرسه است :رشد بیشتر
دانش آموز ،معلم ،مدرسه و محله.
البته باید توجه کرد رشد و یادگیری غنی تر و مفیدتر دانش آموز ،رشد و توسعه حرفه ای
معلم و سازمان مدرسه و همۀ خیرها و خوبی هایی که از برنامه درسی سطح مدرسه انتظار
داریم به  راحتی به دست نمی آید و چندان آسان نیست که گفته اند :المکارم بالمکاره .گذر
زمان می طلبد و عزم های جزم ،بلند اندیشی و اقدامات پیگیر ،نیت های پاک و عمل های
بخردانه ،نهراسیدن از مشکالت و مسئولیت پذیری و در یک کالم تعلق خاطر عمیق به
آموزش و پرورش و آینده کشور عزیزمان ایران.
رد بیابان گر هب شوق کعـبه خواهی زد قدم

گر هچ منزل بس خطرانک است و مقصد بس بعید

ـسرزنش اه گر کـند خار مغیالن غم مخور
چیه راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور

فصل اول :ضرورت و چشمانداز ...

4ـ چند سؤال رایج و پر تکرار مدارس درباره برنامه ویژه مدرسه و
پاسخ های آنها
در کشور های مختلف جهان طیف گسترده ای از برنامه های درسی از تمرکز کامل تا کام ً
ال
غیر متمرکز وجود دارد .اگر عالقه مند به مطالعه بیشتر در این خصوص هستید می توانید
به مطالب فصل دوم این کتاب صفحات  22تا  38مراجعه کنید .الزم به ذکر است ،در مقام
عمل ،بسیاری از مدارس غیر دولتی و بعضی از مدارس دولتی کشورمان تجربه ای طوالنی
در برنامه های ویژه مدرسه را در کارنامه خود دارند .این برنامه ها معموالً با عناوینی مانند
پروژه های علمی و آموزشی ،سمینارهای ارائه فعالیت پژوهشی ،نمایشگاه هنری ،کالس های
ویژه و فوق برنامه به اجرا در می آیند.
اصلی موضوعات آموزشی ،مهارت آموزشی و فعالیت های
برنامة ویژة مدرسه (بوم) در سه زمینة ِ
میدانی سازماندهی می شود .به طور کلی هر برنامه ای که در رشد دانش آموزان در ساحت های
شش گانه رشد و تربیت یعنی رشد اعتقادی و دینی و اخالقی ،رشد علمی و فناورانه ،رشد
سیاسی و اجتماعی ،رشد هنری و زیبایی شناسانه ،رشد زیستی و بدن و رشد اقتصادی و
حرفه ای و معیشتی دانش آموزان مؤثر باشد ،امکان ورود به برنامه ویژه مدرسه را دارد .شما در
فصل چهارم این کتاب با بیست و چهار نمونه از این دست برنامه ها آشنا می شوید .این نمونه ها
به شما نشان می دهد که تنوع بسیار زیادی در موضوع برنامه ها ،قالب و چگونگی اجرای آنها،
رسانه های یادگیری و مواد آموزشی (از شیوه ها و امکانات آموزش مانند کتاب ،جزوه و حتی
محتوای شفاهی تا استفاده از امکانات نو پدید مانند فیلم و محیط های چند رسانه ای) مورد
استفاده در آنها وجود دارد.
برنامه ویژه مدرسه (بوم) می تواند چنین طیف گسترده ای از موضوعات و فعالیت ها را
شامل شود حال ممکن است برای شما این سؤال مطرح شود که آیا این برنامه می تواند شامل
کالس های کمک آموزشی ،کمک درسی ،حل تمرین ،رفع اشکال ،تیز هوشان ،آموزش زبان
خارجی ،آمادگی برای امتحانات نهایی ،المپیادهای علمی ،کنکور و موارد مشابه باشد؟
نه! به هیچ وجه! توضیحات بیشتر در این خصوص را در بخش چالش های پیشروی برنامه،
صفحات  38تا  42دنبال کنید.
نمونه های ارائه شده در فصل چهار ،به طور مصداقی به شما نشان می دهد که هر برنامه
شامل چه عناصر سازنده ای است .به عالوه اگر مایلید بحث های نظری بیشتری در این خصوص
یا چگونگی طراحی و تدوین برنامه بدانید ،می توانید به بخش سوم فصل دوم (عناصر برنامه
درسی) و صفحات  46تا  63فصل سوم مراجعه کنید .نکات و موارد کمک کننده ای هم
در خصوص افراد و گروه های تأثیر گذار در انتخاب و سازماندهی محتوای برنامه ویژه مدرسه
در صفحات  32تا  37آمده است که رجوع به آنها توصیه می شود.

آیا چنین برنامهای در ایران یا
کشورهای دیگر جهان سابقه
دارد؟

چه نوع برنامه هایی قابلیت
ارائه در برنامه ویژه مدرسه
را دارد؟

برنامهویژهمدرسهچهچیزی
نیست؟

برنامه ویژه مدرسه ،شامل
چه عناصری است و چگونه
تدوین می شود؟
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راهنمای عمل ...
ارزشیابی پیشرفت
تحصیلی و کارنامه پایانی
نوبت اول در این برنامه چه
جایگاهی دارد؟
نظارت  ،ارزشیابی عملکرد،
پایش ،تشویق و تقدیر و ...
چگونه و توسط چه کسانی
صورت خواهد گرفت؟

12

عناوین فعالیت های انجام شده توسط هر دانش آموز ،همراه با ثبت چگونگی عملکرد او در
کارنامه ای جداگانه تنظیم می شود و خالصۀ آن ،به ترتیبی که معین خواهد شد ،در ذیل
عنوان درسی «  برنامه ویژه مدرسه» در کارنامه دانش آموز ثبت خواهد شد .توصیه می شود هر
دانش آموز پوشه کار تشکیل دهد و در پایان بر اساس خود اظهاری دانش آموز ،ارزشیابی در
تعامل میان او با مدیر /مدرس /معاون انجام شود.
نظارت ،ارزشیابی عملکرد ،پایش ،تشویق و تقدیر از مدیران و شوراهای مدارس ،براساس
کیفیت گزارش ارائه شده مدرسه توسط اداره کل آموزش و پرورش استان و در قالب هایی مانند
برنامه تدبیر (مدارس ابتدایی) و برنامه تعالی مدیریت مدرسه (مدارس دورۀ اول متوسطه) و
طرح های مشابه از سطح منطقه تا سطح ملی انجام می شود .معاونت های آموزشی یا پژوهشی
به انتخاب مدیر منطقه /ناحیه یا مدیرکل استان مسئولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه را
برعهده دارند.
برای اطالع بیشتر در خصوص چگونگی گسترش برنامه ،مطالب در صفحه  38همین کتاب را
مطالعه کنید.

رشد و توسعه حرفه ای معلمان

بهره مندی و استفاده از موقعیت های
منطقه ای /محلی

رشد و یادگیری غنی تر دانش آموزان

احیای فرصت های قابل استفاده در
فضای یادگیری

امکانات بالقوه و بالفعل مدرسه و
اجتماع پیرامونی دانش آموزان

خواست دانش آموزان و والدین و
اجتماع محلی

نزدیک شدن آموزش  ها به نیازهای
عینی و خواست دانش آموزان و والدین

تقویت نگاه به مدرسه به منزله محور
محله و شاخص بالندگی آن

فراهم ساختن فضای انتخابی برای
دانش آموزان

رشد و ارتقای سطح مدیریت و کارکنان
مدرسه از سطح مجری برنامة درسی
به سطح طراح و سازمان دهنده برنامه
درسی سطح مدرسه

نیازهای دانش آموزان ،والدین و اجتماع
محلی

بستر فرهنگی ،آداب و رسوم و میراث
فرهنگی منطقه

ایجاد فرصت برای توجه به جنبه
انفرادی آموزش
رشد و توسعه سازمان مدرسه

خواست و پشتیبانی والدین

توان دانش آموزان و خانواده ها و
فارغ التحصیالن سنوات پیشین

منابع شایسته محلی

به میدان فراخواندن والدین در پیشنهاد
موضوع،طراحیبرنامه،سازماندهیو اجرا،
ارزشیابی برنامه و پشتیبانی از آن

فصل دوم
مباحث نظری و مفاهیم مرتبط با برنامهریزیدرسی سطح مدرسه

فصل دوم :برخی مباحث نظری ...
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راهنمای عمل ...
تعریف برنامه
درسی

دو تعریف برنامه درسی ،که در این کتاب مدنظر است ،طرح و نقشه ای برای یادگیری و دیگری ،تجربه یادگیری
دانش آموزان است.
دو بعد مهم هر برنامهدرسی :الف) چه چیزی باید آموزش داد ،ب) چگونه باید آموزش داد.

دیدگاه های
برنامهدرسی

دیدگاههای برنامهدرسی موضعگیریهای اساسی درباره یاددهی یادگیری است.
دیدگاههای برنامهدرسی متعدد و مختلف و حتی متعارضی وجود دارد.
سه منبع اصلی برای تأمل درباره دیدگاههای برنامهدرسی :دانش ،نیازها و تحوالت جامعه و یادگیرنده.

عناصر برنامه درسی

همۀ برنامهها اعم از برنامههای متمرکز یا سطح مدرسه دارای عناصر و عوامل سازندة مشترکی است.

همخوانی ،انسجام و هماهنگی عناصر برنامهدرسی اثربخشی و کیفیت برنامهها را تعیین میکند.

بازنماییهای
برنامهدرسی

برنامه درسی صرف ًا آنچه در اسناد مکتوب ،کتاب ها یا برگه ها نوشته می شود نیست .مفاهیمی مانند برنامه درسی

قصد شده ،اجرا شده و کسب شده ما را از ساده اندیشی درباره برنامه درسی برحذر می دارد.

برنامه ریزی درسی

معموالً برنامه ریزی درسی شامل پنج فعالیت است :تحلیل ،طراحی ،تدوین ،اجرا و ارزشیابی.
سه متغیر اصلی که در فرایند برنامهریزی درسی مطرح است،خاستگاه برنامهریزی درسی ،میزان انعطاف و گروهها

و افراد دستاندرکار برنامهریزی درسی است.

چالش های پیش روی
برنامه ریزی درسی سطح
مدرسه
کیفیت برنامه درسی
سطح مدرسه

گسترش برنامه درسی
سطح مدرسه

مقدمه

تلقی محدود یا نادرست از برنامهریزی درسی سطح مدرسه
مسائل مربوط به مهارتهای گفتوگو و تصمیمگیری

مسائل مربوط به فرهنگ معلمی و مدرسه
محدودیتهای مرتبط با زمان ،بودجه و امکانات

چهار مالک ربط ،همخوانی ،عملی بودن و اثربخشی در ارزیابیهای برنامهدرسی مدرسه دارای اهمیت است.

ایجاد فضای کمک فکری مدارس به یکدیگر و ایجاد شبکهای مجازی برای به اشتراک گذاشتن افکار ،برنامهها،
امکانات و آمادگیها ،مهمترین شیوۀ گسترش این برنامه است.

فصل در یک نگاه

این بخش به تبیین «  برنامه ریزی درسی سطح مدرسه »1می پردازد .برای این منظور به برخی مباحث
نظری و مفهومی مرتبط پرداخته شده است .ممکن است بگویید این گونه مباحث برای مدیر و معلم و کارکنان
شاغل در مدرسه چندان ضرورتی ندارد و از همین ابتدا به دنبال افکار عملیاتی تر و کاربردی باشید .افکار
و حرف هایی که عملی تر به شما بگوید در موقعیت خاص مدرسه و آموزشگاه خود چه باید بکنید و چگونه
برنامه درسی سطح مدرسه را به اجرا در آورید .حق باشماست! این کتاب به عنوان راهنمای عمل برنامه ریزی
درسی سطح مدرسه این وظیفه را برعهده دارد؛ اما مفاهیم و مباحث نظری ،زاویه دید و چشم انداز درک
 School level curriculum developmentـ 1
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فصل دوم :برخی مباحث نظری ...

برنامه درسی و ابزارهای مفهومی را برای عمل برنامه ریزی درسی در اختیار شما می گذارد.
بدون برخورداری از دانش برنامه ریزی درسی ،شما کاردان فنی و نه مهندس طراح برنامه
خواهید بود؛ پس با ما در این فصل همراه شوید.

1ـ تعریف برنامه درسی

تعریف های متعدد و مختلفی برای برنامه درسی 1ارائه شده است .به طور خالصه و به
عنوان مدخلی برای فهم برنامه درسی سطح مدرسه به دو تعریف مرتبط تر اشاره می کنیم.
برنامه درسی را می توان «  طرحی برای یادگیری »2تعریف کرد .در این تعریف ،برنامه درسی،
مانند نقشه ای است که مسیر یادگیری و اینکه در این مسیر چه چیزی باید وجود داشته باشد
را مشخص می کند و به ترسیم آن قبل از تدریس و اجرا می پردازد.
تعریف بسیار مطرح دیگر از برنامه درسی ،که از دید واقعیت های اجرا به موضوع می نگرد،
آن را شامل «تجربه یادگیری دانش آموزان» در محل ها و موقعیت های مختلف یادگیری
می داند؛ به این معنا که برنامه درسی صرفاً ،آن نیست که برایش طرح و نقشه تهیه می شود؛
بلکه می توان آن را هر چیزی دانست که به میزان زیادی برآمده و ناشی از تعامل معلم /
ارائهکننده و دانش آموز در خالل فعالیت های آموزشی و موقعیت های مختلف است .در این
صورت برنامه درسی به طور کامل پیش از اجرا ،مشخص نمی شود؛ بلکه ضرورتاً به میزان زیادی
انعطاف دارد؛ به این معنا که برنامه درسی نمی تواند تماماً پیش از اجرا ،مشخص و طراحی
شود؛ بلکه به میزان قابل توجهی هنگام آموزش و ارتباط معلم /ارائه کنندگان و دانش آموز یا
دانش آموزان با یکدیگر شکل می گیرد.
با در نظر داشتن این دو تعریف (نقشه یادگیری و تجربه یادگیری) ،می توان به این مطلب
رسید که برنامه درسی سطح مدرسه ،اوالًــ نیازمند طرح و نقشه است؛ یعنی برنامه ای است که
باید برای آن پیش از عملیاتی شدن و اجرا اندیشید و تدارک دید .ثانیاً ــ این برنامه به میزان
زیادی منعطف است .این انعطاف کمک می کند تا در عمل و اجرا دست ارائه کنندگان /معلم
بسته نباشد ،تا بتوان تغییرات و ابتکار عمل های الزم را در برنامه لحاظ کرد ،به گونه ای که برای
دانش آموز تجربۀ یادگیری آموزشی تر و مفیدتری شکل گیرد .این ویژگی ضمن اینکه پویایی
بیشتری به برنامه می بخشد ،مسئولیت معلم /ارائه کنندگان را سنگین تر می کند؛ زیرا عالوه
بر تدریس و اجرا (بُعد چگونگی برنامه) به درجاتی مسئولیت طراحی برنامه (بُعد چه چیزی
برنامه) را به آنان می بخشد.

مباحث نظری و مفهومی
درک عمیق تری از
برنامه درسی و برنامه ریزی
درسی به شما می دهد و
شما را قادر می کند فراتر
از نگاه فنی و عملیاتی
صرف ،توانایی تحلیل ،نقد و
طراحی پیدا کنید.
دو تعریف از میان تعاریف
متعدد برنامه درسی
عبارت است از :نقشه و
طرح یادگیری و تجربه
دانش آموزان تحت هدایت و
برنامه ریزی مدرسه.

بر اساس این توضیحات می توان گفت دو بعد مهم هر برنامه درسی سطح مدرسه عبارت است از:
الف) چه چیزی باید به دانش آموزان آموزش داد.
ب) چگونه باید آموزش داد.

 curriculumـ 1
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دیدگاه ها یا رویکردهای
برنامه درسی عبارت است
از موضع گیری های اساسی
درباره یاددهی و یادگیری
و ابعاد نظری و عملی آن؛
برای نمونه آنها اموری مانند
آرمان های تربیتی ،تلقی
نسبت به یادگیرنده ،تلقی
نسبت به فرایند یادگیری،
تلقی نسبت به فرایند
آموزش ،تلقی نسبت به
محیط یادگیری ،نقش معلم
با تلقی نسبت به ارزشیابی
را مشخص می کند.

سه منبع اصلی برای
پاسخ گویی به سؤاالت مرتبط
با طراحی برنامه و تعیین
جهت گیری های اساسی
یاددهی ـ یادگیری عبارت
است از :دانش ،جامعه و
یادگیرنده.

الزم به ذکر است ،جداسازی این دو بُعد برنامه درسی ،عمدتاً برای فهم و تجزیه و تحلیل
ال قاطع و پررنگ در نظر گرفت .در برنامه درسی
مسائل سودمند است؛ اما نباید این تمایز را کام ً
سطح مدرسه ،این دو بُعد ارتباط متقابل و نزدیک تری با یکدیگر در مقایسه با برنامه درسی
متمرکز دارند؛ برای مثال ،نشست های دانش آموزی روشی سودمند برای ارائه فعالیت های
مطالعاتی دانش آموزان است؛ اما نباید به آنها تنها به عنوان یک روش نگاه کرد؛ بلکه وجه هدفی
آن نیز بسیار مهم است؛ یعنی پاره ای از اهداف مرتبط با رشد دانش آموز در زمینۀ خودباوری و
اعتماد به نفس جز از این طریق فراهم نمی شود .در این مثال می توان دید که بُعد چه چیزی
برنامه (اهداف و محتوا) با بُعد چگونگی آن (روش و فرایند) در هم تنیده و کام ً
ال مرتبط است.

2ـ دیدگاه های مختلف برنامه درسی
دیدگاهها یا رویکردهای برنامهدرسی به موضعگیریهای اساسی درباره یاددهی و یادگیری و
ابعاد نظری و عملی آن میپردازد .برخی از این ابعاد عبارت است از :آرمانهای تربیتی ،تلقی نسبت
به یادگیرنده ،تلقی نسبت به فرایند یادگیری ،تلقی نسبت به فرایند آموزش ،تلقی نسبت به محیط
یادگیری ،نقش معلم و تلقی نسبت به ارزشیابی .دیدگاههای مختلف برنامهدرسی (برای نمونه دیدگاه
یا رویکردهای انسانگرایانه ،1روشمدارانه و فنمدارانه ،جامعهمحور و علمی )2پاسخهای بسیار
گوناگون و بعضاً متعارضی به سؤاالت مربوط به بُعد چه چیزی و چگونگی برنامهدرسی دادهاند .3سه
منبع اصلی برای پاسخگویی به سؤاالت مرتبط با بُعد چه چیزی(اهداف و محتوا) برنامهدرسی وجود
دارد:
دانش :منظور از دانش ،میراث فرهنگی و علمی بشریت است .در اینجا این سؤال مطرح است
که چه دانشی برای یادگیری و رشد و توسعۀ آینده الزم است.
جامعه :در اینجا این سؤال مطرح است که چه مسائل و موضوعاتی با توجه به نیازها و تحوالت
جامعه باید در برنامه درسی گنجانده شود.
یادگیرنده :در اینجا این دست سؤاالت مطرح است که چه چیزهایی با توجه به عالیق
شخصی یادگیرندگان ،نیازهای شخصی و آموزشی آنان ،برای یادگیری ضروری است.
شما در برنامه درسی ویژه مدرسه خود با توجه به این منابع سه گانه ،می توانید به سؤال های
مرتبط با چه چیزی برنامه درسی به گونه های مختلف پاسخ دهید .اینکه به چه میزان و با چه
اولویتی برنامه درسی مدرسه شما ،نیازها و عالیق دانش آموزان را مد نظر قرار دهد یا نیازهای
جامعه و مطالبات آن یا تقاضای بازار کار را مهم بشمارد و یا جهت گیری ادامه تحصیل برای
دانشگاه و کسب ارزش های عقالنی ،هنری و معنوی در آن پررنگ و برجسته باشد ،چیزی است
که فلسفه مدرسه و منطق برنامه درسی سطح مدرسه شما را می سازد.

 humanisticـ 1
 academicـ 2
 3ـ برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه مراجعه کنید به کتاب :نظریه های برنامه درسی ،انتشارات سمت ،ترجمه محمود مهرمحمدی و همکاران یا
کتاب فرهنگ های برنامه درسی ،انتشارات سمت و آستان قدس رضوی ،ترجمه محمود مهرمحمدی و همکاران
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دیدگاه برنامه درسی مدرسه  :1به نظر مدرسه ما ،دانش آموزان به اندازۀ کافی در کتاب های
درسی شان ،دروس علمی و مباحث انتزاعی می خوانند؛ حاال جای این است که به چیزهای دیگری
بپردازیم .آنها در برقراری ارتباطات و رابطه های خود دچار مشکل هستند .دانش آموزان این دوره نیاز
دارند تا مهارت های زندگی را کسب کنند؛ مهارت نه گفتن ،مدیریت عواطف و هیجانات ،مهارت برقراری
ارتباط سالم با دیگران ،شیوههای دوست یابی و مدیریت زمان و آن چیزهایی که در عمل به درد زندگی
آنان بخورد. ...

دیدگاه برنامه درسی
مدرسه شما به کدام یک از
موارد ذیل نزدیک تر است؟

دیدگاه برنامه درسی مدرسه :2در مدرسه ما ،دانش آموزان از فرهنگ های بسیار گوناگون و
مختلف حضور دارند .عالیق و پیشینه فرهنگی آنان ،سطح اقتصادی اجتماعی ،خانوادههایشان و خالصه
همه چیز آنها با هم متفاوت است .بعضی وقت ها این موضوع دردسرآفرین می شود؛ مث ً
ال موجب می شود
دانش آموزان چند دسته شوند و حتی بعضی وقت ها یکدیگر را مسخره کنند… این موضوع بعدها در
جامعه نیز برایشان مشکل ساز می شود .ما تصمیم گرفتیم در برنامه درسی سطح مدرسه به این موضوع
بپردازیم که چگونه می توانیم این تعارض های فرهنگی را کاهش دهیم ،ارزش فعالیت مشترک و اهمیت
با هم بودن در زندگی و خالصه چگونگی درک و احترام به فرهنگ های مختلف و ارزش های شهروندی را
به آنها آموزش دهیم.

همان طور که مالحظه می کنید ،این دو مدرسه بر حسب اینکه چه چیزی برای آنان مهم
است تا در برنامه های درسی سطح مدرسه خود به آن بپردازند با یکدیگر تفاوت دارند .در واقع
آنها با اولویت های مختلف به سراغ نیازهای دانش آموز ،جامعه یا دانش به عنوان منبع اصلی
تعیین کننده برنامه های مدرسه خود می روند .مدرسه به ناچار باید بر حسب امکانات و موقعیت
محلی و نیز اهداف و آرمان هایش به انتخاب از میان منابع سه گانه دانش ،جامعه و یادگیرنده
دست بزند .این انتخاب به ناچار با نوعی مصالحه همراه است .مصالحه میان دانش ،نیازهای حال
و آیندۀ جامعه و نیازها و خواست دانش آموزان .مطمئناً برنامه درسی مدرسه نمی تواند به این
سه منبع به یک میزان و با یک درجه از اهمیت بپردازد؛ زیرا در آن صورت ،حجم برنامه درسی
آن چنان سنگین و زیاد خواهد شد که در عمل از تأثیرگذاری برنامه خواهد کاست و نهایتاً
موجب شکست آن می شود.

چه دانش ها یا مهارت   هایی
مهم تر است که به
دانش آموزان آموزش
داده شود ،سؤال جدی
برنامه درسی است.
رویکردهای برنامه درسی
تالش می کند به این پرسش
پاسخ دهد.

 3ـ عناصر برنامه درسی

پاسخ به دو پرسش چه چیزی باید به دانش آموزان آموزش داد و چگونه باید آموزش 1داد ،را
می توان با سؤال های مشخص تر و خردتری دنبال کرد؛ برای مثال ،بُعد چه چیزی برنامه درسی
را می توان با سؤاالت ذیل دنبال کرد:
اساساً چرا دانشآموزان باید مطلب خاصی را یاد بگیرند؟ هدف و مقصود از یادگیری این مطلب خاص
چیست؟ چه محتوای مشخصی میتوان برای این منظور بهکار گرفت؟
یا سؤال چگونه باید آموزش داد را می توان با سؤاالت ذیل پی جویی کرد:
دانشآموزان چه فعالیتهایی انجام دهند تا مطلب خاصی را بیاموزند؟ معلم چگونه میتواند
فرایند یادگیری دانشآموز را آسان و هدایت کند؟ دانشآموز چه زمانی و با چه کسانی ،و در
 How to teachـ 1
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هر برنامه درسی شامل ده
عنصر اصلی است:
الف) منطق
یا چشم انداز برنامه
ب) غایات و اهداف
ج) محتوای برنامه
د) فعالیت های یادگیری
دانش آموزان
هـ) نقش معلم
و) مواد و منابع
ز)  گروه بندی
ح) فضا
ط) زمان
ی) ارزشیابی

قالب چه گروههایی فعالیت کند تا مطلب مورد نظر را بیاموزد؟ چه مواد و منابعی برای یادگیری
دانشآموزان الزم است؟
این گونه سؤاالت به عوامل و عناصر برنامه اشاره دارد .هر برنامه درسی شامل اجزا و عناصری
است که به طور مشخص و با جزئیات به سؤال های اساسی درباره اینکه چه چیزی و چگونه
به دانش آموزان آموزش داده شود ،پاسخ می دهد؛ این بدان معنی است که برای طراحی و
تدوین برنامه باید در زمینة این عناصر برنامه تعیین تکلیف کنیم .به طور اجمال عناصر اصلی
برنامه درسی را می توان شامل موارد ذیل دانست:
الف) اهداف ب) محتوا ج) سازماندهی فرصت های یادگیری
برای مقاصد ما در این کتاب ،شرح و گسترش بیشتر اجزا و عناصر برنامه سودمند است؛ زیرا
هر چه اجزا و عناصر برنامه پیش از اجرا و هنگام آن ،بهتر مورد تأمل واقع شود ،نقشه یا تجربه
یادگیری با ظرافت بیشتری مورد بررسی قرار می گیرد و در نتیجه توان تأثیرگذاری برنامه بر
دانش آموزان و یادگیری آنان افزایش می یاید .هر برنامه درسی را می توان شامل ده عنصر اصلی
دانست .که عبارت است از:
2
الف) منطق 1یا چشم انداز برنامه ب) غایات و اهداف ج) محتوای برنامه د) فعالیتهای یادگیری
دانشآموزان هـ) نقش معلم و) مواد و منابع ز) گروهبندی ح) فضا ط)زمان ی) ارزشیابی
جدول1ـ 2ـ عناصر برنامه درسی

منطق یا چشم انداز

اصول کلی یا مأموریت اصلی برنامه را مشخص می کند .در واقع چرایی یادگیری دانش آموزان را
تعیین می کند.

غایات و هدف ها

دانش آموزان برای دستیابی به چه هدف هایی می آموزند؟

محتوا

دانش آموزان چه چیزی می آموزند ؟

فعالیت های یادگیری دانش آموزان چگونه می آموزند؟
نقش معلم

معلم چگونه یادگیری را آسان و هدایت می کند؟

مواد و منابع

دانش آموزان با چه ابزارها و وسایلی می آموزند؟

گروه

دانش آموزان با چه کسانی می آموزند؟

فضا

دانش آموزان کجا می آموزند؟

زمان

دانش آموزان در چه زمانی می آموزند؟

ارزشیابی

دانش آموزان چقدر آموخته اند؟
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این عوامل و عناصر جدول در هر برنامهای ،اعم از برنامههای درسی متمرکز یا برنامههای
درسی سطح مدرسه مطرح ،و تفاوت صرفاً در دامنه و گسترۀ تأثیر است .بهعالوه برای هر
کدام از این عوامل میتوان خرده عاملها و پرسشهای خردتری نیز تعریف کرد؛ برای نمونه
برای عامل گروهبندی میتوان این سؤاالت را مطرح کرد ،که آیا دانشآموزان قرار است به
صورت انفرادی ،گروهی یا در کل کالس بیاموزند .اندازه گروه دانشآموزان چقدر باشد؟ چه
مسیرها و شاخههایی برای دسته بندی کردن دانشآموزان و بودن آنها با یکدیگر میتوان
تعریف کرد؟ یا برای عامل مکان این پرسش میتواند مطرح باشد که آیا دانشآموزان باید در
کالس ،آزمایشگاه ،خانه ،یا ...بیاموزند.
برای فهم بهتر عوامل و عناصر برنامه درسی و تجسم بصری آن می توان از تشبیه شبکه
تار عنکبوتی بهره گرفت.
غایات و اهداف
ارزشیابی

محتوا
فعالیتهای
یادگیری

منطق

زمان

فضا

نقش معلم

مواد و منابع

گروهبندی

شکل 1ـ2ـ شبکه تارعنکبوتی عناصر برنامه درسی (آکر)2009 ،

همان طور که دیده می شود ،منطق برنامه در مرکز و محل اتصال سایر عناصر برنامه است.
این موضوع اهمیت منطق را به عنوان کانون اصلی برنامه مشخص می کند.
استعاره شبکۀ تار عنکبوتی برنامۀ درسی حاکی است که نه تنها هر کدام از عناصر برنامه به
یکدیگر پیوند و ارتباط دوسویه دارد ،بلکهاین شبکه بسیار آسیبپذیر و در معرض پاره شدگی
است .نبود هر یک از عناصر دهگانه یا ضعف آنها کل برنامه را دچار ضعف و آسیب میکند.
این الگوی تار عنکبوتی ،پیچیدگی تهیه برنامهدرسی را خاطر نشان میکند؛ زیرا همخوانی،1
هماهنگی ،2انسجام 3برنامه به تک تک عناصر برنامه وابسته است؛ به سخن دیگر ضعف یا نبود
هر یک از عناصر ،حفرهای را در شبکه تار عنکبوتی پدید میآورد که شکار یا همان محصول
برنامهریزی درسی از آنجا خواهد گریخت.
 Consistencyـ 1
 Harmonyـ 2
 Coherenceـ 3

استعاره شبکه تار عنکبوتی
برنامه درسی حاکی از آن
است که نه تنها هر کدام از
عناصر برنامه به یکدیگر
پیوند و ارتباط دوسویه
دارد ،بلکه این شبکه بسیار
آسیب پذیر و در معرض
پاره  شدگی است .نبود
هر یک از عناصر ده گانه یا
ضعف آنها کل برنامه را دچار
ضعف و آسیب می کند.

21

راهنمای عمل ...

سرانجام اینکه هر بند تار عنکبوت به تنهایی بسیار سست و ضعیف است؛ اما خود تار آن چنان مستحکم
و قوی هست که بتواند شکار را به دام بیندازد .بر اساس چنین استعارهای گفتنی است برنامهریزی درسی،
پیچیدگیهایی دارد که به شرط همخوانی ،هماهنگی و انسجام عناصر برنامه به ثمر خواهد نشست.

تأمل و
بازاندیشی

در فرایند طراحی و تدوین برنامهدرسی ،عناصر برنامه مشخص میشود .اصل همخوانی ،یکی از اصول مهم
طراحی برنامهدرسی است که میتوان آن را به دو بخش همخوانی درونی و بیرونی تقسیم کرد.
تجربۀ حرفهای خود را مرور کنید .چه نمونهها و برنامههایی به یاد میآورید که همخوانی درونی و بیرونی میان
عناصر آن دارای قوت یا ضعف بوده است؟

در دو فصل پایانی این کتاب به طور مشخص تر این مطالب با توجه به برنامه درسی سطح مدرسه توضیح
داده شده و نمونه ای نیز در این زمینه ذکر شده است.

 4ـ بازنمایی های برنامه درسی

1

اصطالح «بازنماییهای برنامهدرسی» برای اشاره به سه سطح یا الیه برنامهدرسی استفاده میشود و منظور این
است که از اصطالح «برنامهدرسی» برای اشاره به چه چیزی یا چه وجهی از آن استفاده میکنیم .بهطور مشخص
منظور ،برنامهدرسی قصد شده ،اجرا شده و کسب شده است که هرکدام را نیز میتوان به دو الیه مشخصتر جدا
کرد .این شش تقسیمبندی از بازنماییهای برنامهدرسی (برنامهدرسی مطلوب ،رسمی ،ادراکشده ،عملیاتی شده،
تجربه شده و یادگرفته شده) برای فهم و تجزیه وتحلیل فرایندها و پیامدهای برنامهدرسی سودمند ،و دارای کاربرد
فراوان است.
 Curriculum Representationsـ 1
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جدول 2ـ2ـ بازنمایی های برنامه درسی (آکر)2009 ،
چشمانداز و رویکرد (منطق یا مبانی فلسفی زیر ساز
برنامهدرسی)

برنامه درسی مطلوب
قصد شده
رسمی /مکتوب مقاصد مشخص شده در اسناد و مواد برنامه درسی
برنامه درسی ادراک شده
اجرا شده
عملیاتی شده
برنامه درسی تجربه شده
کسب شده یادگرفته شده

برنامه درسی آن گونه که توسط کاربران آن (به ویژه معلمان)
تفسیر میشود.
فرایندهای واقعی تدریس و یادگیری
تجربه یادگیری درک شده توسط یادگیرندگان
بروندادهای یادگیری حاصل در یادگیرندگان

در این جدول ،توضیح مختصری درباره هر کدام از این بازنمایی ها ارائه شده است .توجه و
فهم بازنمایی های برنامه درسی ،کمک می کند تا پیچیدگی برنامه درسی و تفاوت های اساسی
میان الیه و شکل های مختلف آن را دریابیم .شما به عنوان مدیر ،همیشه با فاصله و حتی شکاف
میان آرمان ها ،رفتار و فعالیت ها ،و نتایج و پیامدهای برنامه های درسی روبه رو بوده اید و کام ً
ال
با آن آشنا هستید .اگر به تجربه کاری خود مراجعه کنید ،حتماً موارد زیادی به یاد خواهید آورد
که یک کتاب درسی (به عنوان بخشی از برنامه درسی قصد شده) آن گونه که انتظار می رفت در
عمل ،اجرا نشده و چیزی که معلم در عمل ارائه کرده است (به دالیل مختلف از جمله وضعیت و
ویژگی های کالس درس ،باورها ،نگرش یا دانش معلم یا  ) ...با برنامه قصد شدۀ اولیه هماهنگی
چندانی نداشته است .اگر به تجربۀ تدریس خود مراجعه کنید ،حتماً مواردی را به یاد خواهید
آورد که آنچه تدریس کرده اید ،به رغم اینکه برنامه ریزی خوبی برای آن انجام داده اید با آنچه
دانش آموزان یاد گرفته اند یا انتظار می رفت که به دست آید ،همخوانی کاملی ندارند .این گونه
موارد ،صرف نظر از اینکه چه عوامل و دالیلی موجب بروز آن می شود ،ما را متوجه پیچیدگی های
برنامه درسی می کند؛ پیچیدگی که به ما در زمینه سطحی نگری در برنامه درسی هشدار می دهد.
چه بسا یک کتاب یا سرفصل دروس یک برنامه و یا هر آن چیزی که به آن برنامه درسی قصد شده
می توان اطالق کرد در نگاه اول ،خوب و مناسب به نظر آید ،اما وقتی از دید بازده های یادگیری
و دانش آموزان و برنامه درسی کسب شده به موضوع بنگریم ،چندان قابل دفاع نباشد .برنامه های
مؤثر و خوب ،نمی تواند بدون در نظر داشتن واقعیت های مربوط به اجرا و محیط های آموزشی
تهیه و تدوین شود.

مفاهیم برنامه درسی قصد
شده ،اجرا شده و کسب
شده برای فهم و تجزیه
وتحلیل فرایندها و پیامدهای
برنامهدرسی سودمند و
دارای کاربرد فراوان است.
بهعالوه این مفاهیم به ما از
سادهاندیشی درباره برنامه
درسی هشدار میدهد.
خیلی وقتها تجربه یادگیری
دانشآموزان با برنامههای
قصدشده و مکتوب ارتباط
چندانی ندارد!

فاصله و حتی شکاف میان
آرمان ها ،رفتار و فعالیت ها ،و
نتایج و پیامدهای برنامه های
درسی پدیدۀ نسبت ًا رایجی
است .این گونه موارد به ما در
زمینة سطحی نگری درباره
برنامه درسی هشدار می دهد.
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تأمل و
بازاندیشی

تأمل و
بازاندیشی

برنامه ریزی درسی
فرایندی است که به
تغییرات برنامه درسی،
نوآوری های آموزشی و
بهبود یاددهی ـ   یادگیری
می پردازد و معموالً شامل
پنج فعالیت اصلی است:
تحلیل ،طراحی ،تدوین،
اجرا و ارزشیابی.

تجربة حرفه ای خود را مرور کنید و بیندیشید فاصله و ناهماهنگی میان برنامه درسی
قصد شده ،اجرا شده و کسب شده ،در برنامه های درسی متمرکز بیشتر است یا در
برنامه های درسی سطح مدرسه.

اصل هماهنگی در برنامه درسی به همخوانی میان برنامه درسی قصد شده ،اجرا شده و
کسب شده اشاره دارد .بر اساس تجربة حرفه ای خود ،نمونه و مثالی در زمینة میزان توجه
یا عدم توجه به این اصل ذکر کنید.

5ـ برنامه ریزی درسی
برنامه ریزی درسی 1فرایندی است که به تغییرات برنامۀ درسی ،نوآوری های آموزشی و
بهبود یاددهی ـ یادگیری می پردازد .معموالً برنامه ریزی درسی شامل پنج فعالیت اصلی است:
تحلیل ،طراحی ،تدوین ،اجرا و ارزشیابی .این موضوع ،که برنامهریزی درسی چگونه و طی چه
فرایندی انجام میشود در الگوهای مختلف برنامهریزی درسی به آن پرداخته شده است .برای
نمونه در شکل ذیل یکی از این الگوها ترسیم شده است.
تحلیل

طراحی

ارزشیابی

اجرا

تدوین
شکل2ـ2ـ یکی از الگوهای برنامه ریزی درسی

تشریح الگوهای متعدد برنامه ریزی درسی موضوع این کتاب نیست2؛ اما اشاره به این نکته
سودمند است که معموالً برنامه ریزی درسی با تحلیل وضعیت موجود و صورت بندی مقاصدی
آغاز می شود که در تغییر /تدوین برنامه به دنبال آن هستیم (اگر چه ضرورتاً این گونه نیست
و برنامه ریزی را می توان از هر یک از آن پنج فعالیت نیز شروع کرد) .در مرحله تحلیل،
تشخیص نیازها ،خواست ها ،برآورد امکانات بالفعل و بالقوه و شناخت مسئله هایی که مدرسه
 Curriculum Developmentـ 1

2ـ عالقهمندان برای مطالعه بیشتر میتوانند به کتابهای موجود در بازار با عنوان برنامهریزی درسی مراجعه کنند .منبع ذیل نیز در
این زمینه توصیه میشود:
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یا دانش آموزان با آن روبه رو هستند ،انجام می شود .بخشی از این تحلیل ها می تواند بر دانش
(یا با توجه به پژوهش ها) مبتنی باشد.
در هر صورت در مرحلۀ تحلیل بهدنبال آنیم تا نیازهای برآورده نشده ،مشکالت ،و موقعیتهای
از دست رفته شناسایی شود .اطالعات مورد نیاز برای این منظور عمدتاً از منابع ذیل تهیه میشود
(لوی ،ص :)129
توجه به استنباط ها ،تجربیات و انتظارات افراد آشنا با موقعیت ،مانند مدیر ،معلم ،مشاور،
والدین و افرادی که با دانش آموختگان مدرسه در تماس هستند.
برگزاری جلسات و بحث درباره نیازهای برنامۀ جدید
بازبینی کتاب ها و برنامه های درسی موجود و بررسی انتقادی آنها
بررسی گزارش ها در زمینة عملکرد تحصیلی ،اخالقی ،اجتماعی دانش آموزان
تجربه و
عمل

تجربه و
عمل

در مرحله تحلیل ،تشخیص
نیازها ،خواست ها ،برآورد
امکانات بالفعل و بالقوه و
شناخت مسئله هایی که
مدرسه یا دانش آموزان
با آن مواجهند انجام
می شود .بخشی از این
تحلیل ها می تواند با توجه
به پژوهش های انجام شده و
دانش موجود انجام شود.

چگونه میتوانید هر چه بهتر ،نیازهای آموزشی و خواست دانشآموزان و والدین و جامعه
محلی مدرسۀ خود را شناسایی کنید؟ با مروری بر تجربۀ کاری خود بگویید چه تغییراتی در
این نیازها و خواستها با گذشت زمان بهوجود آمده است؟
از همکارانتان بخواهید ،فهرستی از امکاناتی را تهیه کنند که می تواند در تهیه برنامهدرسی
سطح مدرسه شما به کار آید .این فهرست می تواند شامل امکانات بالفعل و بالقوه مدرسه ،اعم
از امکانات مادی و معنوی ،انسانی و طبیعی درون یا برون مدرسهای باشد .این فهرستها را با
یکدیگر مقایسه ،و نتیجه گیری کنید.

برنامه ریزی درسی

مدیر
معلم
والدین
دانش آموزان
اجتماع محلی
و جامعه بزرگ تر

سطوح تصمیم گیری برنامه درسی
تمرکز و عدم تمرکز

گروه های تأثیرگذار

میزان انعطاف و انواع فعالیت های برنامه ریزی درسی
تلفیق

تهیه و
تدوین جدید

انطباق و

انتخاب و

تجدید نظر

گزینش

---

تصمیم گیری در سطح ملی

تصمیم گیری در سطح مدرسه
نقشه مفهومی برنامه ریزی درسی
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سه پرسش اصلی که
فرایند برنامه ریزی درسی
را مشخص می کند عبارت
است از:
الف) جایگاه تصمیم گیری
و مسئولیت درباره برنامه
درسی کجاست؟ آیا
برنامه ریزی منشأ بیرونی
(بیرون از مدرسه) دارد؟
ب) میزان انعطاف یا امکان
دخل و تصرف در برنامه و
انواع فعالیت های مرتبط با
آن چگونه است؟
ج) تصمیم گیرندگان برنامه
درسی یا گروه ها و افراد
تأثیرگذار در برنامه ریزی
درسی چه کسانی هستند؟

برنامه ریزی درسی ،به ویژه با توجه به فرایند طراحی و تدوین در سطح مدرسه ،در فصل
بعدی ،مورد توجه قرار می گیرد .در اینجا صرفاً به سه دسته پرسش اصلی (یا سه نوع متغیر
عمده) می پردازیم که فرایند برنامه ریزی درسی را مشخص می کند
الف) جایگاه یا خاستگاه برنامه ریزی درسی کجاست؟ به عبارت دیگر ،جایگاه تصمیم گیری
و مسئولیت دربارة برنامه درسی کجاست؟ آیا برنامهریزی منشأ بیرونی (بیرون از مدرسه) دارد
یا مختص به یک مدرسه و آموزشگاه خاص است؟ به طور خالصه این بحث به تمرکز و عدم
تمرکز در برنامه ریزی درسی مربوط است.
ب) میزان انعطاف یا امکان دخل و تصرف در برنامه و انواع فعالیتهای مرتبط با آن چگونه
است؟
ج) تصمیم گیرندگان برنامه درسی یا گروه ها و افراد تأثیرگذار در برنامه ریزی درسی چه
کسانی هستند؟
متغیر نخست:
خاستگاه تصمیم گیری

متغیر سوم:
میزان انعطاف

متغیر دوم:
گروه های تأثیرگذار
شکل 3ـ2ـ سه متغیر عمده فرایند برنامه ریزی درسی ،به نقل از مهرمحمدی 1392

این سه متغیر عمده دخیل در برنامهریزی را میتوان در این ماتریس مشاهده کرد .هر یک از
یالهای این مکعب به یکی از این سه متغیر اصلی اختصاص دارد و وضعیت گوناگونی را نمایش
میدهد که میتواند داشته باشد.
تمرکز و عدم تمرکز در برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی به
تصمیم گیری درباره برنامه
درسی می پردازد .منظور
از تصمیم گیری در اینجا،
تصمیم گیری درباره برنامه،
اجرا و ارزشیابی آن است.

برنامه ریزی درسی به تصمیم گیری درباره برنامه درسی می پردازد .منظور از تصمیم گیری
در اینجا ،تصمیم گیری درباره برنامه ،اجرا و ارزشیابی آن است .همان طور که پیش تر اشاره
شد ،دو رویکرد تمرکز و عدم تمرکز در برنامه ریزی درسی ،دو جهت گیری اصلی و مطرح در
برنامه ریزی درسی است و متناظر با آنها می توان دو سطح 1تصمیم گیری متفاوت درباره برنامه
درسی را از یکدیگر متمایز کرد .این دو سطح تصمیم گیری عبارت است از:
الف) تصمیم گیری در سطح کالن ملی
ب)تصمیم گیری در سطح خرد محلی (مدرسه)
1ـ در برخی کشورها عالوه بر دو سطح ملی و مدرسه ای ،سطوح منطقه ای و سطح کالس درس را نیز برای تصمیم گیری درباره برنامه درسی
مد نظر قرار می دهند.
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در برنامه ریزی درسی متمرکز در سطح مرکز تصمیمات مربوط به برنامه درسی گرفته
می شود؛ به این معنا که در دفترهای مرکزی برنامه ریزی در زمینة آنچه به دانش آموزان هر
کشور یا ایالت باید آموزش داد و چگونگی آن ،تعیین تکلیف می شود .این تصمیم ها در قالب
تجویزاتی ،عمدتاً به صورت کتاب درسی و مواد آموزشی در اختیار مدارس و معلمان قرار
می گیرد و مدارس و معلمان نیز فعالیت های خود را بر اساس این کتاب ها و مواد آموزشی به
انجام می رسانند .این گونه برنامه ها توسط متخصصان و صاحب نظران برای استفاده سراسری
و هماهنگ در کشور تهیه می شود و مدارس و معلمان عمدتاً مجری صرف این برنامه های
تجویزی هستند و حق دخل و تصرف چندانی در آن ندارند.
مهم ترین استدالل طرفداران برنامه های درسی متمرکز تأمین کیفیت برنامه های درسی
برای همه دانش آموزان کشور است .اینان بر این نظرند عدالت آموزشی ایجاب می کند که
دانش آموزان در همه جای کشور ،مناطق برخوردار ،نیمه برخوردار و محروم به مناسب ترین
برنامه های الزم برای یادگیری خود دسترسی داشته باشند؛ اما از آنجا که همه معلمان و
مدارس ،امکانات و شرایط الزم برای برنامه ریزی درسی و تهیه یا تولید مواد و منابع درسی
مناسب و مطلوب را ندارند ،این وظیفه حکومت مرکزی است که با برنامه های درسی مشترک
و یکسان برای همه این مسئولیت را پاسخگو باشد .نظر بر این است که برخی معلمان و مدارس
آمادگی ها و توانمندی های الزم را برای ایفای مسئولیت برنامه ریزی ندارند .از این رو برای
تأمین برنامه های برخوردار از کیفیت خوب ،برای همه دانش آموزان کشور ،باید در سطح مرکز،
برنامه ها به صورت هماهنگ و یکسان طراحی و تدوین شود.
منظور از برنامه ریزی درسی غیرمتمرکز ،این است که اختیار تصمیم گیری درباره برنامه
درسی به سطوح محلی از جمله مدرسه ،شامل مدیر ،شورای مدرسه ،معلمان و کارکنان
مدرسه ،و دانش آموزان ،والدین و اجتماع محلی آنها واگذار شود .این گونه تصمیم گیری ها
گستره محدود و کوچکی (مدرسه) را در مقایسه با تصمیم گیری سطح ملی (کشور) ،تحت تأثیر
قرار می دهد .طرفداران این رویکرد با نقد برنامه ریزی درسی متمرکز بر این نظرند که برنامه های
درسی هماهنگ و مشترک برای همه مدارس و دانش آموزان ،امکان و فرصت چندانی به معلم
نمی دهد که میان تجربه خاص دانش آموزان یک کالس و مدرسه با اهداف یادگیری ارتباط
برقرار کند و پل بزند .از این رو به رغم برخورداری از کیفیت در عمل ،یادگیری های چندان
عمیقی را به دنبال ندارد؛ زیرا چندان به عالئق ،خواست ها و نیازهای دانش آموزان ربط پیدا
نمیکند.
اینان بر این نظرند که برای اینکه برنامههای درسی به یادگیریهای اصیل و عمیق منجر شود
و پایدار در مدرسه به عمر خود ادامه دهد ،نیازمند است که از انعطاف و درجاتی از سازگاری با
وضعیت محلی و مدرسهای برخوردار باشد و این موضوع با برنامههای تهیه شده در مکانهایی
دور از اجرا ،یکسان و تجویزی چندان امکانپذیر نیست .آنان برنامههای درسی یکسان و کام ً
ال
از پیش تعیین شده را به لباسی تشبیه میکنند که باید به تن همه دانشآموزان پوشاند .مطمئناً
این لباس برای عدهای گشاد و بزرگ و برای عدهای دیگر تنگ و کوچک خواهد بود .این لباس
فقط به قامت افراد کمی متناسب و برازنده خواهد شد.

منظور از برنامه ریزی درسی
غیرمتمرکز ،این است که
اختیار تصمیم گیری درباره
برنامه درسی به سطوح
محلی از جمله مدرسه،
شامل مدیر ،شورای مدرسه،
معلمان و کارکنان مدرسه
دانش آموزان ،والدین و
اجتماع محلی آنها واگذار
شود.
طرفداران برنامه ریزی
درسی غیر متمرکز استدالل
می آورند برای اینکه
یادگیری های اصیل و عمیق
در دانش آموزان شکل گیرد،
برنامه ها باید از انعطاف
و درجاتی از سازگاری با
موقعیت محلی و مدرسه ای
برخوردار باشد و این موضوع
با برنامه های تهیه شده
در مکان هایی دور از اجرا،
یکسان و تجویزی چندان
امکان پذیر نیست.
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تأمل و
بازاندیشی

تقریب ًا هیچ کشوری به طور
خالص و ناب تمرکز یا
عدم تمرکز در برنامه ریزی
درسی را در عمل به کار
نمی بندد .عمده کشورها با
توجه به دو بعد «چه چیزی»
و «چگونه» برنامه درسی،
ترکیب های مختلفی از
این دو رویکرد را به کار
می بندند.
28

شما با کدام یک از استدالل  های موافق و مخالف با برنامه های درسی متمرکز موافق اید؟

استدالل دیگر واگذاری تصمیم گیری های برنامه درسی به مدارس به رشد حرفه ای معلمان و
کارکنان آموزشی و نیز توسعه سازمان مدارس مربوط است .اگر مدارس و کارکنان آن ،مجال
بروز و ظهور خالقیت های آموزشی خود را بیابند و در فرایند برنامه ریزی مشارکت داشته
باشند ،نه تنها در ارتقای یادگیری دانش آموزانشان مؤثر است ،بلکه زمینه ساز توسعه و رشد
حرفه ای آنان در مدرسه فراهم می شود.
تجربه جهانی و یافته های پژوهشگران حاکی است تمرکز و عدم تمرکز در برنامه ریزی
درسی هیچ کدام به تنهایی در عمل ،صورت های مناسب و کامل برای برنامه ریزی درسی
نیست .بدون تردید برنامه های درسی متمرکز ،یادگیری دانش آموزان را توسعه و ارتقا می دهد
و الزم است؛ اما کفایت پاسخگویی به پیچیدگی های تنوع انسانی و زندگی های گوناگون
امروزی را ندارد .با توجه به دیدگاه های طرفداران و مخالفان برنامه ریزی متمرکز از یک سو و
استدالل های حامیان عدم تمرکز در برنامه ریزی درسی از دیگر سو ،می توان گفت ،این دو گونه
برنامه ریزی درسی در نظام آموزشی در صورتی که هر یک نقش ویژه و خاص خود را در تعیین
وظایف مدرسه انجام دهد ،می تواند مکمل هم باشد .البته اینکه این ترکیب چگونه باشد و از
چه الگویی پیروی کند ،موضوع پر مناقشه و متصلی است.
نظام های آموزشی مختلف دنیا ،تالش می کنند صرفاً به برنامه های درسی متمرکز بسنده
نکنند و گونه های مختلفی از عدم تمرکز را تجربه و اجرایی کنند .با نگاه به تجربه جهانی
در زمینه برنامه ریزی درسی می توان دید که هر کدام از دو رویکرد برنامه ریزی متمرکز و
غیرمتمرکز ،گونه ها و شکل های متفاوتی دارد که در ادامه بیشتر به آن می پردازیم.
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سطوح تصمیم گیری در برنامه درسی و شکل های مختلف آن
با نگاهی به نظام های آموزشی مختلف دنیا ،می توان شکل ها و گونه های متفاوتی از دو
رویکرد تصمیم گیری ،سطح مرکز و سطح مدرسه را مشاهده کرد .البته تقریباً هیچ کشوری
به طور خالص و ناب این دو رویکرد را در عمل به کار نمی بندد .عمده کشورها با توجه به دو
بعد «چه چیزی» و «چگونه» برنامه درسی ،ترکیب های مختلفی از این دو رویکرد را به کار
میبندند.
مطلب قابل توجه دیگر اینکه ،تصمیم گیری های برنامه درسی سطح مدرسه می تواند به دو
صورت ذیل باشد:
الف) با استقالل کامل مدرسه ب) درون چارچوبی تهیه شده در مرکز.
تصمیم گیری در سطح ملی :در این سطح ،برنامه درسی متمرکز و مشترک ملی مشخص
می شود که مسئولیت رشد و پرورش عام همه دانش آموزان کشور را برعهده دارد .در کشورمان
این برنامه حجم عمده ای از زمان آموزش را به خود اختصاص می دهد .متخصصان و کارشناسان
این برنامه های درسی متمرکز را در قالب مواد و منابع آموزشی (عمدتاً کتاب های درسی) در
دفترهای برنامه ریزی و تألیف وزارت آموزش و پرورش طراحی و تدوین می کنند و پس از آن
در اختیار مدارس قرار می دهند .در کشورمان بر اساس مصوبه ماده  13برنامه درسی ملی حجم
زمان کلی آموزش در دوره دوم متوسطه نظری برابر  1295ساعت در سال است که در قالب
 37هفته ،هر هفته  35ساعت ارائه می شود .البته این حجم برای شاخه های فنی و حرفه ای
و کاردانش تا  40ساعت در هفته قابل افزایش است .این  37هفته تمامی هفته های سال
تحصیلی از اول مهرماه تا آخر خرداد (به جز دو هفته تعطیالت نوروزی) را در بر می گیرد .از این
میان چون به طور معمول تقریباً  6هفته از این زمان صرف امتحانات نیم سال اول و دوم می شود
در مجموع حدود  31هفته آموزشی فعال باقی می ماند .نویسندگان کتاب های درسی ،محتوای
دروس را به گونه ای طراحی کرده اند که آموزش هر درس در حدود  28هفته به سامان برسد.

مدرسه اجازه دارد برای
حجم زمانی معینی از برنامه
درسی ساالنه رسمی مدرسه،
هماکنون مجموع ًا  50تا
 100ساعت ،طبق ضوابط و
چارچوبی معین ،نسبت به
برنامهریزی درسی و اجرای
آن برای دانشآموزان خود
اقدام کند.

تصمیم گیری در سطح مدرسه :در این سطح ،برنامه درسی خاص و ویژه هر آموزشگاه
یا مدرسه ،و به صورت غیر متمرکز (خارج از مرکز) با تصمیمات افراد درون مدرسه و سایر افراد
شایسته محلی یا عالقه مندان مشخص می شود .برنامه درسی سطح مدرسه امکان ویژه سازی
آموزش را بر اساس نیازسنجی داخلی مدرسه و سنجش امکانات بالفعل و بالقوه آن در محیط
پیرامونی مدرسه فراهم می سازد .در کشورمان مدرسه اجازه دارد برای حجم زمانی معینی
از برنامه درسی ساالنه رسمی مدرسه ،هم اکنون مجموعاً  50تا  100ساعت ،طبق ضوابط و
چارچوبی معین ،نسبت به برنامه ریزی درسی و اجرای آن برای دانش آموزان خود اقدام کند؛
بدین ترتیب مدرسه مجاز است که در ساعات آموزشی روزهای عادی کار مدرسه به جای دروس
برنامه هفتگی ،جلسات مربوط به برنامه درسی سطح مدرسه را جایگزین کند به گونه ای که
حجم زمان تعیین شده یعنی  50تا  100ساعت را محقق سازد .همچنین مدرسه مجاز است
و آزادی عمل دارد که در طراحی برنامه خود ،جلساتی از برنامه سطح مدرسه را در ساعات غیر
رسمی مدرسه مانند بعد از ظهر روزهای عادی ،روزهای پنجشنبه و جمعه و حتی تعطیالت
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مدارس در چگونگی
برنامه ریزی برای این زمان
( 50تا  100ساعت) ،در
چارچوب مصوب و ابالغی،
استقالل عمل و حق انتخاب
دارند.

برخی موضوعاتی که مدرسه
می تواند در برنامه  های ویژه
خود لحاظ کند عبارت است
از :آموزش یک هنر ،یک
حرفه ،یک موضوع علمی،
یک مهارت ،یک آیین و
سنت محلی ،یک مبحث
اعتقادی ،یک ویژگی محلی
و منطقه ای ،یک دوره
تاریخی ،یک مکتب فکری
یا سیاسی یا اجتماعی ،یک
رشته ورزشی ،یک مسئله
زیست محیطی ،یک معضل
اجتماعی ،یک میراث
فرهنگی و ...
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برگزار کند .مهم این است که در ارائه هر برنامه ،اختصاص زمان برای ارائه آن به گونه ای باشد
که بهترین وضعیت اجرای موفقیت آمیز آن را فراهم سازد.
مدارس در چگونگی برنامه ریزی برای این زمان در چارچوب مصوب و ابالغی ،استقالل
عمل و حق انتخاب دارند .این برنامه های غیرتجویزی امکان گنجاندن فعالیت های یادگیری
را مبتنی بر نیازها و عالئق دانش آموزان یا متناسب سازی برنامه ها با موقعیت و اقتضائات
فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و قومی و ...فراهم می کند .بر اساس اسناد باالدستی آموزش و
پرورش در کشورمان ،برنامه درسی سطح مدرسه گرچه جزء برنامه درسی مشترک ملی نیست
اصل ارائه آن اختیاری نیست و در حد ساعات تعیین شده جزء الزامات نظام آموزشی و مصوبات
شورای عالی آموزش و پرورش و جدول دروس مصوب به شمار می آید.
به طور کلی هر برنامه ای که در رشد دانش آموزان در گسترۀ شش گانه رشد و تربیت یعنی
رشد اعتقادی و دینی و اخالقی ،رشد علمی و فناورانه ،رشد سیاسی و اجتماعی ،رشد هنری و
زیبایی شناسانه ،رشد زیستی و بدنی ،و رشد اقتصادی و حرفه ای و معیشتی دانش آموزان مؤثر
واقع شود ،امکان ارائه در برنامه درسی سطح مدرسه را دارد؛ به عبارت عملیاتی تر ،برنامه های
همراستا و حامی حوزه های تربیت و یادگیری یازده گانه برنامه درسی ملی یعنی حوزه دینی،
قرآن و عربی ،حوزه علوم تجربی ،حوزه فرهنگ و هنر ،و زبان و ادبیات ،سالمت و تربیت
بدنی ،کار و فناوری ،علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ،ریاضیات ،زبان های خارجی ،آداب و
مهارت های زندگی و بنیان خانواده می تواند زمینه طراحی و ارائه برنامه در سطح مدرسه قرار
بگیرد.
بر این اساس ،مدارس کشورمان می توانند تنوع فراوانی هم در موضوع برنامه ها (بعد چه
چیزی برنامه درسی) ،هم در انتخاب قالب و چگونگی ارائه آنها و رسانه های یادگیری و مواد
آموزشی (بعد چگونگی برنامه درسی) به وجود آورند.
موضوعاتی مانند آموزش یک هنر ،یک حرفه ،یک موضوع علمی ،یک مهارت ،یک آیین
و سنت محلی ،یک مبحث اعتقادی ،یک ویژگی محلی و منطقهای ،یک دوره تاریخی ،یک
مکتب فکری یا سیاسی یا اجتماعی ،یک رشته ورزشی ،یک مسئله زیست محیطی ،یک معضل
اجتماعی ،یک میراث فرهنگی و  ...میتواند بستر یادگیری جدید ،مفید ،کاربردی و جذابی را
فراهم  سازد.
از نظر چگونگی ارائه نیز گستره وسیعی در مقابل روی طراحان و ارائه کنندگان قرار دارد؛ از
بازدید یک ساعته تا کارگاه عملی یک ساله ،از یک کالس معمولی تا فعالیت پژوهشی تمام عیار،
از ارائه مستقیم تا کار پژوهشی دانش آموزی ،از فعالیت جداگانه تا کار گروهی سازماندهی شده.
به لحاظ رسانه های یادگیری و مواد آموزشی نیز با تنوع فراوانی رو به رو هستیم .نه تنها
تمامی امکانات سنتی آموزش مانند کتاب ،جزوه و حتی محتوای شفاهی ارائه شده توسط
آموزشگر همچنان مورد تأیید و تأکید است ،بلکه امکانات نو پدید مانند نمایش فیلم و استفاده
از محیط های چند رسانه ای نیز دست طراحان دوره ها را بازتر از گذشته می کند.
جدول ذیل ،شکل ها و گونه های مختلف تصمیم گیری برنامه درسی را در نظام های آموزشی
مختلف دنیا نشان می دهد؛ برای مثال در کشور کره جنوبی برای دوره متوسطه اول ،تصمیمات
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مربوط به اینکه «چه چیزی» به دانش آموزان آموخته شود به طور کامل در سطح مرکز گرفته
می شود؛ اما در عین حال این کشور دست مدارس را برای انتخاب کتاب درسی ،شیوه های
تدریس و آموزش (بعد چگونگی برنامه) کام ً
ال باز گذاشته است یا برای ذکر نمونه دیگر در
کشوری مانند آلمان و برای همین دوره تحصیلی ،تعیین تکلیف درباره اینکه به دانش آموزان
چه چیزی آموزش داده شود به طور کامل در سطح مرکز انجام می شود؛ اما مدارس در انتخاب
کتاب درسی و مواد آموزشی براساس آنچه در بازار موجود است ،آزادی عمل دارند .کتاب های
موجود در بازار باید مجوزها و تأییدیه های الزم را از سوی مقامات ذی ربط ایالتی بگیرند تا
اجازه ورود به بازار نشر کتاب های درسی و مواد آموزشی را داشته باشند .آزادی عمل مدارس
برای انتخاب با توجه به چارچوب و براساس راهنمای انتخاب مواد آموزشی است که در سطح
مرکز تهیه شده است (کارکانین.)2012 ،1
جدول3ـ2ـ انواع مختلف آزادی عمل مدرسه در تصمیمگیریهای برنامه درسی
(کارکانین)2012 ،

شکل ها و گونه های مختلف
تصمیم گیری برنامه درسی
در نظام های آموزشی
مختلف دنیا.

تصمیمات مربوط به اینکه چه چیز آموزش داده شود.
سطح مدرسه با سطح مدرسه درون سطح مرکزی
به طور کامل
استقالل کامل چارچوب تهیه
شده در مرکز
سطح مدرسه با
استقالل کامل
تصمیمات مربوط سطح مدرسه درون
به اینکه چگونه چارچوب تهیه شده در
آموزش داده شود .مرکز
سطح مرکزی
به طورکامل

در سال های اخیر و به دنبال تصویب اسناد باالدستی آموزش و پرورش ،حرکت در جهت
دادن مجال انتخاب و تصمیم گیری درباره برنامه درسی به مدارس آغاز شده است .تا پیش
از این در کشورمان عمده برنامه های درسی مدارس از نوع تجویزی و تهیه شده در مرکز بود.
تأمل و
بازاندیشی

آیا برنامه درسی سطح مدرسه در کشورمان سابقه داشته است یا برنامه ای صددرصد
جدید و نو است؟
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لیکن کشورمان از ابتدای سال تحصیلی 96ـ 95واگذاری اختیاری به اندازه  50تا 100
ساعت در سال از برنامه درسی رسمی به مدارس را آغاز کرده است .تجربه کشورهایی مانند ما،
که حرکت از نظام برنامه ریزی درسی کام ً
ال متمرکز در جهت عدم تمرکز را آغاز کرده اند ،نشان
می دهد ،گرچه این حرکت بسیار کند صورت می گیرد ،مورد استقبال واقع می شود.
الزم به ذکر است پیش از این در مقام عمل بسیاری از مدارس غیر دولتی و بعضی از مدارس
دولتی کشورمان ،تجربه ای طوالنی در ارائه برنامه های سطح مدرسه را در کارنامه عمل خود
دارند .این برنامه ها معموالً با عناوینی مانند طرح های علمی و آموزشی ،نشست های ارائه
فعالیت های پژوهشی ،نمایشگاه های هنری ،کالس های ویژه و فوق برنامه ارائه می شد.

قبول وفادارانه ،انتخاب،
بازنگری ،تدوین و تولید
جدید  .طیفی تشکیل
می دهد که مدرسه براساس
میزان آمادگی و ظرفیت
پذیرش مسئولیت می تواند
جایگاه خود را در زمینه
برنامه ریزی درسی روی آن
مشخص کند.

میزان انعطاف و انواع فعالیتهای مربوط به برنامه ریزی درسی
مدارس در محدوده اختیارات خود ،تصمیمات متفاوتی در زمینه برنامه های درسی خاص
خود می توانند بگیرند؛ مث ً
ال برخی مدارس تصمیم میگیرند زمان ارائه فعالیت های برنامه
خاص خود را خارج از ساعات رسمی مدرسه ارائه کنند یا ممکن است ترجیح دهند کل یک روز
کاری مدرسه را به این برنامه های خود اختصاص دهند یا ممکن است مدرسه ای موضوع درسی
جدیدی در ارتباط با منطقه و نیازهای محلی در این برنامه بگنجاند یا برخی دیگر موضوعات
بین رشته ای را ممکن است ترجیح دهند.
میزان آمادگی و ظرفیت مدرسه برای پذیرش مسئولیت و گرفتن تصمیم های برنامه درسی
مناسب ،نوع فعالیت های مدرسه را در این زمینه مشخص می کند .برخی از صاحب نظران انواع
مختلف این فعالیت ها را روی طیفی به شرح ذیل قرار داده اند:
قبول وفادارانه

انتخاب

بازنگری

تولید جدید

قبول وفادارانه ،انتخاب ،بازنگری ،تدوین و تولید جدید.
قبول وفادارانه در نظام های برنامه ریزی متمرکز اتفاق می افتد؛ به این معنا که مدارس به طور
کامل و وفادارانه برنامه های مرکز را تدریس می کنند و هیچ گونه دخل و تصرفی در برنامه ها
نمی کنند .معموالً به این دست برنامه ها ،برنامه های مقاوم در برابر معلم 1گفته می شود؛ زیرا
به گونه ای طراحی و تولید می شود که کام ً
ال تجویزی ،و فاقد هر گونه انعطاف برای مداخله معلم
به منظور انطباق با شرایط ویژه کالسش است.
انتخاب به این معناست که مدرسه از میان برنامههای درسی مختلف ،براساس مالکها و
معیارهایی به انتخاب دست میزند و یک یا چند مورد را برمیگزیند؛ برای نمونه فرض کنید،
مدرسه تصمیم میگیرد ،یک برنامه آموزش داستان نویسی برای دانشآموزان برگزار کند.
مدرسه برنامههای مختلفی شناسایی میکند که به آن دسترسی دارد؛ استفاده از برنامههای
هنرستان ،برنامه داستان نویسی فرهنگسرای محل ،برنامه داستان نویسی مراکز وابسته به
دانشگاهها یا آموزشگاههای آزاد؛ سپس بر اساس مالکهایی که در مدرسه بحث و بررسی شده
است ،یکی را انتخاب میکند.
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بازنگری و تدوین (تولید) جدید نیز به ترتیب به این معنا است که مدرسه در برنامه های
درسی در دسترس و موجود بازنگری می کند و یا فعالیت های کام ً
ال جدید توسط معلمان و
سایر همکاران تدوین می کند .اگر مثال برنامه داستان نویسی را در نظر بگیرید ،بازنگری به این
معنا خواهد بود که مدرسه برنامه داستان نویسی را که انتخاب کرده است متناسب با اهداف و
مقاصدش تغییر می دهد؛ مواردی را حذف یا اضافه می کند و یا اصالحات و تعدیل هایی به وجود
می آورد .تدوین جدید نیز به این معناست که مدرسه خودش برنامه داستان نویسی خاصی
برای خودش تولید می کند.
جدول 4ـ2ـ میزان انعطاف و فعالیت های مدرسه
میزان انعطاف

عناصر برنامه

قبول وفادارانه

انتخاب

بازنگری

تولید

اهداف برنامه
محتوا
روش های تدریس
ارزشیابی و سنجش

دراین جدول ترکیب میزان انعطاف با برخی از عناصر اصلی برنامه درسی نمایش داده شده است.
خانههای این جدول گزینههای مختلفی است که مدرسه از میان آنها حق انتخاب دارد.
برخی صاحب نظران با شرح و گسترش بیشتری فعالیت های برنامه ریزی درسی سطح
مدرسه را توضیح داده اند .آنان بر این نظرند که به طور کلی این فعالیت ها می تواند شامل امور
ذیل شود الف) انتخاب و گزینش ب) انطباق و بازنگری ج) تلفیق د) تدوین و تولید برنامه های
درسی جدید
الف) انتخاب و گزینش :انتخاب مطالب درسی یا مواد آموزشی مهم ترین تصمیم گیری
مدرسه است .در بسیاری از کشورهای دنیا مشارکت معلمان در برنامه ریزی درسی فقط به
انتخاب مواد آموزشی محدود می شود .در این حالت معلم /گروه معلمان /شورای مدرسه از
میان مواد درسی و آموزشی موجود دارای مجوز به انتخاب و گزینش دست می زنند .اگر چه
ممکن است به نظر رسد که «انتخاب» از «تهیه و تدوین» راحت تر است ،اما این مهارت
تأمل و
بازاندیشی

در جدول روبه رو ترکیب
میزان انعطاف با برخی
عناصر اصلی برنامه درسی
نمایش داده شده است.
خانه های این جدول
گزینه های مختلفی است
که مدرسه از میان آنها حق
انتخاب دارد.
در بسیاری از کشورهای
دنیا مشارکت معلمان
در برنامه ریزی درسی
به انتخاب مواد آموزشی
محدود است .در این حالت
معلم /گروه معلمان /شورای
مدرسه از میان مواد درسی
و آموزشی موجود دارای
مجوز به انتخاب و گزینش
دست می زنند.

به نظر شما مهم ترین مالک انتخاب مواد آموزشی چیست؟
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انتخاب و گزینش برنامه های
درسی می تواند سطوح
مختلفی داشته باشد
به این معنا که انتخاب
می تواند شامل برنامه ای با
مجموعه ای کامل از لوازم و
امکانات خاص مرتبط با آن
باشد یا صرف ًا سرفصل ها و
محتوای آموزش ،یا . ...

با گفتگو و بحث در شورای مدرسه فهرستی از مالک های ارزیابی برای انتخاب و گزینش
مواد و برنامه های درسی مناسب برای مدرسه خود تهیه کنید.

را نباید دست کم شمرد؛ زیرا گزینشگری و انتخاب؛ مستلزم برخورداری از قضاوت حرفه ای و
مهارت کافی است .وجود موارد جایگزین که بتوان از میان آنها به انتخاب دست زد و آگاهی از
آنها نیز بسیار مهم است .در این صورت باید فهرستی از موارد جایگزین را تهیه کرد که می توان
در بازار  /شبکه مجازی یافت .پس از آن باید بر اساس قواعد و مالک هایی به ارزیابی و انتخاب
صحیح دست زد .این قواعد و مالک ها عالوه بر اینکه می تواند توسط مدرسه مشخص شود،
توسط صاحب نظران و مرکز نیز می تواند تعیین گردد.
در کشورهای توسعه یافته ،رقابت شدیدی برای جلب توجه مدارس و مشتریان در زمینه
انتخاب مواد و برنامه های آموزشی موجود وجود دارد .از این رو شرکت هایی را می توان یافت
که برای افراد و گروه های مختلف نسخه های گوناگون و جایگزینی از یک برنامه تهیه می کنند
درحالی که در کشورهایی که برنامه های درسی متمرکز ،شیوه غالب و اصلی است ،به دلیل
اینکه بازاری به این منظور شکل نگرفته است ،وضع این گونه نیست.
باید توجه کرد که انتخاب می تواند سطوح مختلفی داشته باشد به این معنا که برای مثال
انتخاب می تواند شامل برنامه ای با مجموعه ای کامل از لوازم و امکانات خاص مرتبط با آن باشد
یا صرفاً سرفصل ها و محتوای آموزش؛ به عبارت دیگر انتخاب می تواند شامل دو سؤال اصلی
«چه چیزی» باید آموزش داد و «چگونه» باید آموزش داد و لحاظ کردن عناصر دهگانه برنامه
درسی باشد.
تأمل و
بازاندیشی

به نظر شما هنگام انطباق برنامه های درسی به چه جنبه  هایی باید توجه کرد؟

ب) انطباق و بازنگری :منظور از انطباق و بازنگری  ،تغییراتی است که در هر برنامه ایجاد
می شود تا با افراد و گروه جدیدی متناسب شود .انطباق برنامه درسی می تواند در سطح ملی
یا مدرسه صورت گیرد .در سطح مدرسه و کالس ،انطباق عمدتاً به منظور اینکه برنامه ای
با ویژگی های زیست محیطی ،ویژگی های اجتماعی و فرهنگی مانند گرایش های دینی و
مذهبی ،سیاسی ،قومی و زبانی سازگار گردد ،انجام می شود .همین طور باید توجه کرد که
برای انتقال هر برنامه درسی ،که برای منطقه ای پیشرفته صنعتی تهیه شده است به منطقه ای
با اقتصاد کشاورزی و زمینه کمتر صنعتی انطباق و سازگاری ضروری است .حتی انتقال یک
برنامه درسی از منطقه صنعتی به منطقه صنعتی دیگر که از نظر منابع انرژی ،مواد خام و
فراورده ها با هم تفاوت دارد ،نیازمند سازگارسازی و اصالحات است.
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ج) تلفیق :تالش برای هماهنگی بیشتر میان موضوعات درسی و سازماندهی دروس
بهگونهای که عناصر مشترک میان دروس را مد نظر قرار دهد و بهگونهای جدید سازماندهی یابد
که به یادگیری معنادارتر برای دانشآموز منجر شود ،تلفیق برنامه درسی خوانده میشود .غالباً
تلفیق ،فعالیتی مدرسه محور به شمار میرود .برای مثال درس علوم تلفیقی بهگونهای یکپارچه
شامل زیست شناسی ،فیزیک ،شیمی ،زمین شناسی و نجوم است یا درس علوم ،فناوری و
جامعه ( )1STSرا میتوان یک واحد بین رشتهای تلفیقی مهم دانست که هدفش شناخت
متقابل میان علم ،کاربرد فناوری و جامعه و بهویژه پیامدهای مثبت و منفی آن در زندگی است.
این گونه برنامهها ،معموالً «مسئله محور» هستند و دانشآموز را قادرمیکند تا از جنبههای
مختلف هر موضوع آگاهشود؛ موضوعاتی مثل ذخائر معدنی ،بهداشت و تغذیه .در برخی
برنامههای درسی تلفیقی توسعه منطقه و روستای محل زندگی دانشآموز مد نظر بوده است.
موضوعی مثل آموزش محیط زیست میتواند به خوبی بهصورت تلفیقی مورد توجه قرار گیرد.

تالش برای هماهنگی
بیشتر میان موضوعات
درسی و سازماندهی
دروس به گونه ای که عناصر
مشترک میان دروس را مد
نظر قرار دهد و به گونه  ای
جدید سازماندهی یابد که
به یادگیری معنادارتر برای
دانش آموز منجر شود،
تلفیق برنامه درسی خوانده
می شود.

د) تهیه و تدوین برنامه های درسی جدید :تهیه برنامه های درسی جدید می تواند
به شکل های مختلف و با توجه به این موارد باشد :الف) موضوعات محلی ب) وقایع جاری
ج) مباحث علمی جدید و موضوعات مناقشه برانگیز علمی  /اجتماعی  /سیاسی  /اقتصادی.
تهیه و تدوین برنامۀ جدید

موضوعات محلی

مباحث جدید و موضوعات مناقشه برانگیز

وقایع /رخدادهای جاری

موضوعات محلی :منظور ،موضوعات مرتبط با هر منطقه است که به صورت یک درس یا
درسی تلفیقی تهیه می شود .در واقع این گونه مباحث به محیط زندگی دانش آموز ارتباط دارد.
این گونه مباحث میان تجربیات شخصی دانش آموز و مطالب درسی ارتباط برقرار می کند .در
بیشتر موضوعات درسی می توان مباحث محلی و منطقه ای را جای داد؛ مانند تاریخ محله و
منطقه ،زندگینامه شخصیت های مطرح محلی ،بررسی پدیده های چند فرهنگی و تأکید بر
فرهنگ اقوام مختلف منطقه ،گنجینه های هنری موزه های منطقه ،وضعیت تجاری و صنعتی،
موقعیت های شغلی موجود ،ذخائر اقتصادی ،گیاهان و جانوران آن منطقه مطالبی است که
می تواند در برنامه درسی سطح مدرسه گنجانده شود.
وقایع جاری :برخی اتفاقات می تواند زمینه ایجاد فعالیت آموزشی جدید در مدرسه برای
تأکید بر اهمیت آن واقعه باشد .چنانچه این گونه اتفاقات به نظام برنامه ریزی ملی و مرکز واگذار
شود ،ممکن است به دلیل طوالنی بودن فرایند آن ،نتیجه مطلوب را تأمین نکند؛ برای نمونه
برخی حوادث طبیعی یا سوانح یا رخدادهای اجتماعی اقتصادی محلی می تواند دستمایه
1- Science Technology Society
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یادگیری خدمت رسانی یکی
از قالب های مناسب برای
برنامه های درسی سطح
مدرسه است .این گونه
فعالیت ها کنشگری و اقدام
را با برنامه درسی ترکیب
می کند و دانش آموزان عم ً
ال
درگیر فعالیت های واقعی
می شوند.در کشورمان
اردوهای جهادی نمونه ای از
این گونه برنامه هاست.

مطالعه دانش آموزی در سطح مدرسه باشد؛ برای نمونه اگر در اثر سانحه ای طبیعی مشکل و
آسیبی متوجه مردم محل شود ،مدرسه میتواند برنامهای در قالب یادگیری خدمترسانی1به
مردم محل تهیه کند .یا برای مثالی دیگر اگر در یک روستا یا شهر کوچک کارگاه صنعتی
یا فراوری محصوالت باغی و کشاورزی افتتاح میشود ،بررسی تأثیرات اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی ،زیستمحیطی آن کارگاه بر زندگی محلی میتواند موضوعی باشد که در قالب
طرحهای دانشآموزی مورد بررسی قرار گیرد.
تجربه و
عمل

با مشارکت همکاران و دانش آموزان ،برنامه ای برای تبدیل یکی از وقایع جاری مدرسه یا
محل ،به پروژه دانش آموزی تدوین کنید.

موضوعات جدید و مباحث مناقشه برانگیز :مدارس می توانند در ارتباط با موضوعات
جدید علمی یا اجتماعی ،فعالیت های آموزشی خود را سامان بدهند .این موضوعات عمدتاً
حول مسائل بحث برانگیز و مناقشه آفرین است؛ مانند موضوعات مرتبط با مهندسی ژنتیک و
محصوالت تراریخته ،مسائل مرتبط با زیست فناوری ،مسائل زیست محیطی و انواع آلودگی های
محیطی ،مسائل مربوط به بیماری های صعب العالج و گسترش برخی بیماری های غیر واگیر،
مسائل مربوط به تغذیه و محصوالت فراوری شده .برخی مسائل اجتماعی ـ فرهنگی که مدرسه
می تواند با توجه به دغدغه ها و پرسش های ذهنی دانش آموزان و عمدتاً در قالب نشست ها به
آنها بپردازد ،عبارت است از :استفاده از فضای مجازی و نظارت دولت بر آن ،حجاب و مسائل
مربوط به حقوق زنان ،بیکاری جوانان و مصرف کاالهای داخلی ،مد و تجمل گرایی ،شبهات
اعتقادی و دینی و ....
افراد و گروه های تأثیرگذار برتصمیم گیری های برنامه درسی
افراد متعددی در تصمیمگیری های برنامة درسی ،خواه در سطح مدرسه خواه در مرکز ،مؤثر
هستند :2الف) افراد دست اندرکار درون مدرسه (مدیر ،معاون ،مشاور و معلم و تمام کارکنان
مدرسه) ،ب) والدین و افراد جامعه محلی ج) دانشآموزان د) متخصصان ،پژوهشگران و افراد
دانشگاهی هـ) بازار نشر و تولید و ارائهکنندگان مواد و خدمات آموزشی از جمله کسانی هستند
که تصمیمات برنامه درسی سطح مدرسه را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر قرار
میدهند .از این میان برخی بهطور جدیتر در برنامههای درسی سطح مدرسه ایفای نقش
میکنند که در ادامه ،نقش و چگونگی اثرگذاری این افراد در تصمیمات مدرسه توضیح داده میشود.

 Stakeholders -2از این افراد بعضاً با عنوان یاران آموزشی متشکل از افراد ذیعالقه ،ذیربط و ذینفع یاد میشود.
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معلمان

دانش آموزان

والدین و خیرین حامی مدرسه

اجتماع محلی و جامعه بزرگ تر

افرادتأثیرگذار بر تصمیمات برنامه درسی سطح مدرسه

مدیر

الف) مدیر :مدیر مدرسه در تصمیم گیری های برنامه درسی سطح مدرسه نقش بسیار
مهمی دارد .موارد ذیل برخی از فعالیت های خاص مدیر در این زمینه است (لوی ،ص :)111
ایجاد ارتباطات صمیمانه و روحیه مشارکت در میان معلمان ،دانش آموزان ،والدین و سایر
کارکنان به منظور تصمیم گیری های بهینه؛
کوشش به منظور ایجاد موقعیت های تقویت ارتباطات علمی؛
ایجاد اتفاق نظر درباره وظایف مدرسه؛
ایجاد روحیه علمی قوی در مدرسه.
موضوع مهم در شکلگیری و استمرار برنامههای درسی سطح مدرسه این است که آگاهی
و موافقت مدیر برای هرگونه تغییر و برنامه درسی جدیدی الزم و ضروری است .مسئولیت و
نقش مدیر در مقایسه با زمانی که برنامه درسی سطح مدرسه مطرح نبود ،خالقانهتر و پویاتر
است .مدیریت چنین مدرسهای ،باید برنامه درسی سطح مدرسه را فرصتی فکورانه ،همراه با
آزادی عمل بداند؛ مجالی که به مدرسه امکان بروز توانمندیها و خالقیتهای نهفته و در نتیجه
رضایت مندی بیشتر مدیر ،همکارانش ،دانش آموزان و اولیای ایشان را می بخشد .مجالی که
فرصت طالیی مدیریت است و نه بار اضافه ای که بر دوش او نهاده شده است و عالوه بر کارهای
عادی باید با دلتنگی و اجبار ،الاقل به صورت صوری آن را انجام دهد و در واقع از سر باز کند!
تأکید زیاد مدیریت بر جنبه های اداری کارش ،نوعی کم توجهی در ایفای نقش های مرتبط
با مسائل آموزشی و پرورشی مدرسه را به دنبال دارد .مدیر در برنامه ریزی درسی سطح مدرسه،
رهبری برنامه درسی را برعهده دارد .برای اینکه مدیر ،نقش رهبری را به خوبی ایفا کند ،باید
تمرکز فعالیت های مدرسه و آموزشگاه تحت مدیریتش «یادگیری دانش آموزان» باشد و این
موضوع نیازمند این است که او زمان بیشتری را صرف ارتباط و تعامل حرفه ای با معلمان کند.

مدیر در تصمیم گیری های
برنامه درسی سطح مدرسه
نقش بسیار مهمی دارد.
یکی از مهم ترین اقدامات
او ایجاد ارتباطات صمیمانه
و روحیه مشارکت در میان
معلمان ،دانش آموزان،
والدین و سایر کارکنان
به منظور تصمیم گیری های
بهینه است.
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مدرسه ای در جهت تهیه
برنامه های درسی ویژه خود
موفق عمل خواهد کرد که
در آن اجتماع حرفه ای
معلمان شکل بگیرد؛ به
عبارت دیگر شوراها و
جلسات مدرسه از قالب
اداری و سلسله مراتبی
خارج شود و به موضوعات
اصلی مربوط به آموزش و
یادگیری های واقعی و اصیل
دانش آموزان بپردازد.

انتخاب عناوین برنامه های
ارائه شده ،هدف ،محتوا
و سرفصل های هر برنامه
توسط شورای مدرسه با
هدایت و مسئولیت مدیر
مدرسه انجام می شود.
هر یک از معلمان ،یا اولیا
یا افراد حقیقی و متخصص
بیرونی و نیز مؤسسات
حقوقی دولتی و غیردولتی
می توانند پیشنهادکننده
اجرای برنامه آموزشی
در مدرسه باشند؛ اما
این شورای مدرسه است
که درباره ارائه برنامه و
مالحظات مرتبط با آن
تصمیم گیری می کند.

تجربه و
عمل

دفترچه ای برای ثبت تجربه خود در زمینه برنامه ریزی درسی سطح مدرسه تهیه کنید و
پیوسته یادداشت های خود را در آن بنویسید .طی چند سال این دفترچه منبع ارزشمندی
برای شما و سایر مدارس در زمینه رهبری برنامه درسی خواهد بود.

مدرسه ای در جهت تهیه برنامه های درسی ویژه خودش موفق عمل خواهد کرد که در آن
اجتماع حرفه ای معلمان شکل بگیرد؛ به عبارت دیگر شوراها و جلسات مدرسه از قالب اداری
و سلسله مراتبی خارج شود و به موضوعات اصلی مربوط به آموزش و یادگیری های واقعی و
اصیل دانش آموزان بپردازد .مدیر مدرسه در شکل گیری و استحکام اجتماع حرفه ای معلمان
نقش بسیار پررنگی دارد .شورای مدرسه ،وقتی به اجتماعی حرفه ای تبدیل می شود که مدیر
به عنوان عضوی از جلسه و نه قدرت مافوق و برتر در جلسات شرکت کند و فضا و مناسبات
را برای طرح موضوعات مرتبط با آموزش و تصمیم گیری جمعی به عنوان افرادی حرفه ای باز
بگذارد و از میزان کنترل بر تصمیم گیری ها بکاهد.
در این بخش مناسب است به وظیفه شورای مدرسه نیز اشاره ای بشود .انتخاب عناوین
برنامه های ارائه شده ،هدف ،محتوا و سرفصل های هر برنامه توسط شورای مدرسه با هدایت
و مسئولیت مدیر مدرسه انجام می شود .هر یک از معلمان یا اولیا یا افراد حقیقی و متخصص
بیرونی و نیز مؤسسات حقوقی دولتی و غیر دولتی می توانند پیشنهاد کننده اجرای برنامه
آموزشی در مدرسه باشند؛ اما این شورای مدرسه است که درباره ارائه برنامه و مالحظات مرتبط
با آن تصمیم گیری می کند .شورای مدرسه همچنین می تواند نسبت به سفارش طراحی و
اجرای برنامه های خاص مورد نظر خود به افراد ذی صالح اقدام کند.
در برنامه درسی سطح مدرسه ،تأیید برنامهها و مسئولیت رعایت چارچوبهای مصوب و
ابالغی بر عهده مدیر مدرسه است نظارت ،ارزشیابی عملکرد و تشویق و تقدیر از طراحان برنامه،
ارائهکنندگان ،حامیان و دانشآموزان در سطح درون مدرسه توسط مدیر مدرسه انجام میشود.
نظارت ،ارزشيابي عملكرد ،پايش ،تشويق و تقدير از مدیران و شوراهای مدارس توسط ادارات
آموزش و پرورش بر اساس کیفیت گزارش ارائه شده توسط مدرسه ،و در قالبهایی مانند طرح
تعالی مدیریت مدرسه و طرحهای مشابه از سطح منطقه تا سطح ملی انجام میشود.
الزم به ذکر است ،افراد بیرون از مدرسه نیز می توانند جزء ارائه کنندگان برنامه های درسی
سطح مدرسه باشند .این افراد باید از صالحیت های عمومی و اخالقی معلمی برخوردار باشند
و به لحاظ تخصصی صالحیت اجرای دوره مربوط را نیز داشته باشند .تشخیص این موضوع بر
عهده مدیر مدرسه است.
ب) معلم :معلمان فعال ترین گروه در برنامه ریزی درسی سطح مدرسه هستند .نقش
آنان در تصمیمات برنامه درسی بر حسب آمادگی های مدرسه و زیرساخت های آن متفاوت
خواهد بود .آنان به دلیل تعامالت هر روزه و چهره به چهره با دانش آموزان ،شناخت خوبی از
عالئق ،نیازها و خواست های شاگردان خود دارند .به عالوه سال ها تجربه معلمی به آنان دانش
عملی خوبی داده است که آمادۀ مشارکت مؤثر در برنامه ریزی درسی سطح مدرسه هستند.
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عمل پژوهی ،1خواه به صورت فردی یا مشارکتی نیز می تواند به آنها شأن پژوهشگری مسائل
آموزشی اعطا کند .از این رو نظر آنها در تصمیم گیری در «بعد چه چیزی» برنامه درسی ،بسیار
تعیین کننده است .معلمان با توجه به «بعد چگونگی» برنامه درسی نیز نقش منحصر به فردی
دارند .اجرای برخی از برنامه های درسی سطح مدرسه به دست آنها عملیاتی می شود و صورت
واقعی به خود می گیرد.
معلمان برای مشارکت در برنامه ریزی های مدرسه و بروز توانمندیهایشان باید مجال و فرصت بیابند و از
رشد و ارتقای دانش حرفه ای آنان حمایت شود .به این منظور برخورداری از فضای منعطف و حامی برای
سعی و خطا می تواند به شدت بر انگیزه آنها در مشارکت در برنامه ریزی های سطح مدرسه مؤثر باشد.

ج) والدیندانشآموزانوخیرینحامیمدرسه:اولیاعمدتاًبهمسائلآموزشی فرزندانشان
عالقهمند هستند .والدین میتوانند با توجه به بعد «چه چیزی» برنامههای درسی سطح مدرسه
در گزینههایی که مدرسه انتخاب میکند ،نقش مهمی داشته باشند .این تأثیرگذاری میتواند
بهطور مستقیم یا غیر مستقیم باشد .معموالً کارکنان مدرسه از حمایت والدین از برنامهها استقبال
میکنند؛ اما به دخالت آنها در تصمیمات مربوط به مدرسه تمایلی نشان نمی دهند .در برنامه
درسی سطح مدرسه ،والدین در این موارد میتوانند مشارکت کنند (لوی ،ص :)117
نظارت بر اجرای صحیح تکالیف فرزندانشان؛
حضور در فعالیت ها و مراسمی که فرزندانشان ،بیرون و درون مدرسه ،به عنوان ناظر در آن
شرکت دارند؛
حمایت های مالی از فعالیت های مدرسه یا فعالیت های داوطلبانه در تأمین لوازم یا خدمات
مورد نیاز مدرسه ؛
شرکت در شوراهای مدرسه و ایفای نقش سیاست گذارانه.
جلب حمایت های والدین به توانایی مدرسه در تشخیص موضوعات مورد توافق میان
معلمان ،دانش آموزان و والدین بستگی دارد .در صورتی که زمینه مناسب در ایجاد حس
همکاری در والدین فراهم شود ،می توان انتظار همراهی آنان را با مدرسه داشت .آگاه سازی
آنان نسبت به برنامه ها و اقدامات ،برگزاری جلسات و دوره های توجیهی از جمله عوامل معین
همراهی آنان با مدرسه است .به عالوه برخی از والدین به ویژه آن دسته از والدین مشارکت  جو
و توانمندتر ،می توانند در پیشنهاد موضوع ،طراحی برنامه ،سازماندهی و اجرا و ارزشیابی
برنامه و پشتیبانی از آنان نقش پررنگ تری داشته باشند .مدرسه می تواند با برانگیختن
احساس مؤثر و مفید بودن آنان ،بیش از پیش همکاری آنان را جلب کند.
تجربه و
عمل

آگاهسازی والدین نسبت
به برنامهها و اقدامات،
برگزاری جلسات و دورههای
توجیهی از جمله عوامل
معین همراهی آنان با مدرسه
است.

با مدیران سایر مدارس در زمینه شیوه های جلب همکاری بیشتر والدین و افراد شایسته
محلی گفت وگو و تبادل تجربه کنید.

 Action research -1معادل رایج دیگر این اصطالح اقدام پژوهشی است.
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به طور خالصه ،اولیای دانش آموزان و جامعه خیرین حامی مدرسه می توانند در مقام
پیشنهادکننده ،ارائه کننده ،دستیار اجرایی ،حامی و پشتیبان و تأمین کننده منابع مادی و
مالی و فراهم کردن امکانات ایفای نقش کنند ،بدین ترتیب ،اجرای فعالیت های ذیل عنوان
برنامه ویژه مدرسه با مشارکت فکری ،علمی ،آموزشی ،مالی و تدارکاتی والدین دانش آموزان
از قوت فوق العاده  ای برخوردار می شود .تک تک اولیای دانش آموزان در مقام پیشنهادکننده
می توانند موضوعاتی را که فکر می کنند مناسب و الزم است در این برنامه ارائه شود از طریق
انجمن مدرسه به مدیریت و شورای مدرسه اعالم کنند .همچنین اگر فرد مناسبی برای ارائه
موضوع مورد نظر به عنوان مدرس می شناسند ،معرفی کنند .بدیهی است اجرای بعضی از
برنامه ها مستلزم تأمین منابع انسانی ،مالی و مادی است .شاید این بخش مهم ترین وجه کمک
اولیا به اجرای برنامه ویژه مدرسه به شمار آید.

حضور و ایفای نقش
دانش آموزان در تصمیمات
مربوط به برنامه درسی سطح
مدرسه در ایجاد انگیزه و
عالقه و احساس تعلق بیشتر
به مدرسه و برنامه های
درسی در آنها به شدت مؤثر
است.

د) دانش آموزان :انتخاب موضوعات و مسائل مورد عالقه دانش آموزان یا تشخیص نیازها
و خواسته های آنان در موفقیت برنامه های سطح مدرسه عامل کلیدی و اساسی است .بدون
انگیزه و اشتیاق دانش آموزان برای شرکت در این برنامه ها ،همه تالش ها و کوشش ها بی نتیجه
خواهد بود .فولن 1و همکاران بر اساس پژوهشی در ایالت اونتاریوی امریکا به این نتیجه رسیدند
که فقط تعداد کمی از دانش آموزان در مدرسه احساس می کنند که از سوی معلم و کارکنان
مدرسه درک می شوند و به خواسته ها و عالئق آنها توجه می شود .فقط  %41دانش آموزان
دوره ابتدایی%33 ،دانش آموزان دوره اول متوسطه و  %25دانش آموزان دوره دوم متوسطه
اظهار کرده اند که معلمان و کارکنان آموزشی مدرسه دیدگاه ها و نظر آنها را می فهمند .در
این پژوهش  %50دانش آموزان دوره دوم متوسطه کالس ها و دروس مدرسه را خسته کننده
و کسالتبار و به دور از عالئق خود ارزیابی کرده اند (فولن ،ص .)174به نظر می رسد ،حضور و
ایفای نقش دانش آموزان در تصمیمات مربوط به برنامه درسی سطح مدرسه در ایجاد انگیزه
و عالقه و احساس تعلق بیشتر به مدرسه و برنامه های درسی در آنها به شدت مؤثر باشد.
مدرسه می تواند به گونه های مختلف نیازها ،عالئق و خواسته های دانش آموزان را برای تعیین
موضوعات و شیوه آموزش تشخیص دهد؛ از جمله پرسش مستقیم از خود آنها ،نظر معلمان و
کسانی که با دانش آموزان به طور مستمر و گسترده ارتباط دارند و نظایر آن.
تأمل و
بازاندیشی

بر اساس تجربه حرفهای خود ،شیوه همکاری مؤثر دانشگاه را با مدرسه چگونه می دانید؟

برنامه درسی سطح مدرسه می تواند عالوه بر انتخاب موضوع در چگونگی پرداختن به
موضوعات ،تشکیل گروه ها ،شیوه و گونه های مختلف ارائه فعالیت هایشان و  ...به دانش آموزان،
حق انتخاب و آزادی عمل دهد .البته باید توجه کرد ،اگر دانش آموزان شایستگی های الزم را
برای ایفای نقش پررنگ در این برنامه ها به دست نیاورده باشند ،سپردن نقش عمده و جدی
برای تعیین ماهیت یادگیری آنان به دستاورد چندان سودمندی منجر نخواهد بود.
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هـ)جامعه بزرگتر و اجتماع محلی :مساجد ،فرهنگ سراها ،مراکز فرهنگی و هنری،
کتابخانه ها ،موزه ها و بوستان ها ،سینماها ،تئاترها ،صاحبان مشاغل و فعالیت های اقتصادی،
افراد شایسته بیرونی از جمله ظرفیت هایی است که مدرسه می تواند در ارتباط با آنها برنامه های
ویژه خود را سامان دهد؛ حتی مدرسه می تواند با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به ویژه
دانشکده های علوم تربیتی در برنامه های خاص خود مشارکت کند .مشارکت دانشگاه با مدرسه
شکل های مختلفی می تواند داشته باشد؛ برای نمونه ،مدرسه می تواند از دانشگاه تقاضای
کارشناس و مشاور بکند.
در پایان این بخش و با توجه به اینکه با سه دسته سؤال اساسی (یا سه متغیر عمده آن)
برنامه ریزی درسی آشنا شدید ،می توان این مطالب را به طور خالصه و خاص برنامه ریزی
درسی سطح در یک ماتریس نمایش داد.
طرح بلند مدت
طرح میان مدت
طرح کوتاه مدت
طرح مقطعی

مدت زمان قبول مسئولیت

تجدیدنظر در مواد موجود
انتخاب از میان مواد موجود

معلمان ،والدین و دانش آموزان

انواع فعالیت ها

تولید مواد اولیه

کلیه کارکنان مدرسه
گروه های کوچک معلمان

معلمان به صورت انفرادی

افراد دست اندر کار

سه بعد اصلی ماتریس
برنامه ریزی درسی سطح
مدرسه عبارت است از
افراد دست اندرکار ،انواع
فعالیت ها و مدت زمان
قبول مسئولیت.

شکل4ـ2ـ برنامه ریزی درسی سطح مدرسه

سه بعد اصلی این ماتریس به ترتیب عبارت است از افراد دست اندرکار ،انواع فعالیت ها و
مدت زمان قبول مسئولیت .با نگاه به خانه های این ماتریس ،گزینه های مختلفی را ،که در
هر یک از سه بعد این مکعب برای مدرسه متصور است ،می توان دید و جایگاه مدرسه خود را
مشخص کرد؛ برای نمونه ،اگر در مدرسه ای ،هر معلم جداگانه و مقطعی از میان برنامه های
موجود در بازار برای دانش آموزان خودش به انتخاب دست بزند ،اولین مکعب کوچک پایین
سمت چپ این ماتریس نشان دهنده وضعیت برنامه ریزی درسی آنهاست درحالی که اگر
مدرسه ای دیگر برای یک بازه زمانی طوالنی مدت ،مث ً
ال یک یا چند ساله و با مشارکت
کارکنان مدرسه ،دانش آموزان و والدین آنها /برنامه های جدید تولید کند ،اولین مکعب
کوچک باالی سمت راست گویای وضعیت برنامه ریزی درسی آنهاست .در واقع هر مدرسه ای
با توجه به امکانات ،رویکرد رهبری برنامه درسی خود و آمادگی کارکنانش می تواند از میان
طیف گوناگونی از انواع فعالیت ها و مدت زمان در نظر گرفته شده برای آنها ،برنامه ریزی
درسی سطح مدرسه خود را عملیاتی کند .این انتخاب ها به تدریج به مدرسه هویت و وجه
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ممیزه خاص   می بخشد که گویای جهت گیری های یاددهی یادگیری مدرسه خواهد بود .در
هر صورت مهم است که مدرسه در جهت پاسخگویی هر چه بیشتر و بهتر به خواست و نیازهای
آموزشی ویژه دانش آموزان و اولیای آنان ،و بر اساس امکاناتی که بالقوه یا بالفعل می تواند از آنها
بهره ببرد ،و نیز اهداف و مطلوبیت هایش ،رشد و توسعه یابد.

 6ـ گسترش برنامه درسی سطح مدرسه

ایجاد فضای کمک فکری
مدارس به یکدیگر در اجرای
برنامه درسی سطح مدرسه،
مهم ترین روش گسترش این
برنامه است.

مهم ترین روش گسترش برنامه درسی سطح مدرسه ،ایجاد فضای کمک فکری مدارس به
یکدیگر در اجرای آن است؛ به عبارت دیگر در صورت ایجاد ارتباط بین مدیران و شوراهای
مدارس هم جوار و همفکری و تبادل تجربیات بین آنها می توان الگویی را برای گسترش و ترویج
برنامه ویژه مدرسه و زمینه سازی برای ایجاد شبکه ای مجازی برای به اشتراک گذاشتن افکار،
برنامه ها و محتواهای تولید شده ،امکانات و آمادگی ها به وجود آورد .شبکه های اجتماعی،
ارتباط های غیررسمی معلمان و دانش آموزان و والدین و راه های ارتباطی کمتر شناخته شده
نیز به طور غیرمستقیم موجب ترویج و گسترش افکار اثربخش تر و مفیدتر در این زمینه
می شود .درصورتی که فکر یا نوآوری مدرسه ای به گونه ای باشد که تأثیر و سودمندی آن را در
موقعیت ها و مدرسه های مختلف نشان دهد ،حتی ممکن است ،این نوآوری برنامه درسی از
سطح صف و مدرسه به ستاد و برنامه های ملی و هماهنگ کشوری نیز راه یابد .این شیوه از
گسترش اصطالحاً از پایین به باال در مقابل شیوه از باال به پایین گفته می شود.
تأمل و
بازاندیشی

به نظر شما ،مزیتهای شیوه گسترش از پایین به باال در مقایسه با شیوههای دیگر چیست؟

 7ـ چالش های پیش روی برنامه ریزی درسی سطح مدرسه
گفته اند «بهترین روش برای یادگیری انجام دادن است» .این سخن در اینجا به این معناست
که با مرور زمان و طی سال ها مدرسه در تصمیمات مربوط به برنامه های ویژه خود پخته تر
و شایسته تر عمل خواهد کرد و به تعبیر دیگر گریزی از بعضی بی تجربگی ها و بعضاً سعی و
خطاهای اولیه نیست .اما اطالع از برخی مسائل پیش رو در کاستن چالش ها مؤثر است .عمده
این مسائل و چالش ها به قرار زیر است:
مسائل مربوط به برداشت ها و تلقی های محدود یا نادرست از برنامه درسی سطح مدرسه؛
مسائل مربوط به فرهنگ معلمی و مدرسه؛
مسائل مربوط به مهارت های گفت وگو و تصمیم گیری؛
محدودیت های مرتبط با زمان ،بودجه و امکانات.
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الف) مسائل مربوط به برداشتها و تلقیهای محدود یا نادرست
مهم ترین محدودیت اجرای این برنامه ،وجود نگاه حداقلی به کارکرد مدرسه و رضایت دادن
به انتظارات کمینه از عملکرد مدرسه توسط اداره کنندگان نظام آموزشی از سطح سیاست گذاری
کالن تا کف مدرسه است .نادیده گرفتن امکانات و ظرفیت ها و تمرکز صرف بر ارائه بخش
تجویزی برنامه های درسی و تأکید بر آموزش های آزمون مدار به طور جدی به حذف برنامه
درسی سطح مدرسه می انجامد .عدم احساس نیاز عمومی در دانش آموزان و اولیا و مربیان
به این برنامه ها در حکم ،عامل اصلی نادیده گرفته شدن برنامه یا اجرای صوری و ظاهری آن
خواهد بود.
در ادامه ،بخش دیگری از چالش های پیش روی برنامه درسی سطح مدرسه را با عنوان
«برنامه ریزی درسی سطح مدرسه چه چیزی نیست» ،پی می گیریم .این برنامه مطلقاً به
معنای ارائه کالس هایی برای ترمیم یا تقویت دروس هفتگی ،یعنی اجرای کالس های کمک
آموزشی و کمک درسی ،حل تمرین ،رفع اشکال ،تیزهوشان ،آموزش زبان خارجی ،آمادگی
برای امتحانات نهایی و المپیادهای علمی ،آزمون سراسری و مشابه آن نیست .همچنین
اجرای برنامه های جشنواره ای عمومی مانند جشنواره های ورزشی و هنری را که با ارائه دوره
آموزشی ویژه ای همراه نیست ،به سختی می توان به عنوان برنامه درسی ویژه مدرسه تلقی کرد.
برنامه های مناسبتی و تبلیغی را نیز فقط هنگامی که دارای برنامه و بار آموزشی قصد شده و
معین باشد ،می توان به عنوان برنامه ویژه مدرسه در نظر گرفت.
این برداشت های نادرست از برنامه درسی سطح مدرسه ناشی از کج فهمی درباره مأموریت
و هدف اصلی آن است.

مهم ترین محدودیت اجرای
این برنامه ،وجود نگاه
حداقلی به کارکرد مدرسه
و رضایت دادن به انتظارات
کمینه از عملکرد مدرسه
توسط اداره کنندگان
نظام آموزشی از سطح
سیاست گذاری کالن تا کف
مدرسه است.
این برنامه مطلق ًا به معنای
ارائه کالس هایی برای ترمیم
یا تقویت دروس هفتگی،
یعنی اجرای کالس های
کمک آموزشی و کمک
درسی ،حل تمرین ،رفع
اشکال ،تیزهوشان ،آموزش
زبان خارجی ،آمادگی
برای امتحانات نهایی و
المپیادهای علمی ،آزمون
سراسری و مشابه آن
نیست.

ب) مسائل مربوط به فرهنگ مدرسه و معلمی
برنامه ریزی درسی نیازمند همکاری و کار گروهی است .از این رو هر آنچه مانع فعالیت های
جمعی و گروهی شود ،کیفیت برنامه های تدوین شده را تحت الشعاع قرار می دهد .با توجه به
این موضوع ،یکی از مهم ترین موانع پیش روی برنامه ریزی درسی سطح مدرسه ،فردگرایی و
انزوایی 1است که معموالً عجین و همراه حرفه معلمی است .سرسون ،2یکی از صاحب نظران
تعلیم و تربیت بر این نظر است که معلمان اگرچه در محیط ها و موقعیت های با تراکم انسانی
زیاد به سر می برند از نظر روان شناختی تنها هستند؛ زیرا ارتباط آنها با معلمان و بزرگساالن
دیگر ناچیز و کم است .او بر این نظر است که معلمان عالوه بر اینکه تنها هستند ،خود را نیز
با وضعیت تنهایی تطبیق می دهند (مهرمحمدی ،1381 ،ص  .)446آنان طی سالیان کاری
خود می آموزند که از پس مسائل مربوط به دانش آموزان خود یک تنه و به تنهایی باید برآیند.
این تجربه زیسته به آنان می آموزد که به تنهایی مسئول آموزش در کالس ها و یادگیری
دانش آموزانشان هستند .این نگاه نوعی فردگرایی را در آنها نهادینه می کند .نگاهی که مانع
می شود معلمان در تصمیم گیری هایی که به کالس هایی جزء کالس هایشان مربوط می شود
شرکت کنند و به طور جدی در آن احساس مسئولیت کنند.
 Teacher isolationــ١
 Sarasonــ٢
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راهنمای عمل ...
یکی از مهم ترین موانع پیش
روی برنامه ریزی درسی
سطح مدرسه ،فردگرایی
و انزوایی است که معموالً
عجین و همراه حرفة معلمی
است.

صداقت و احترام در طرح
دیدگاه ها ،در جریان
گفت وگو برای تصمیم گیری
برنامه های درسی را مد نظر
داشته باشید.
رعایت این دو اصل کمک
می کند شما و همکارانتان
وارد تضارب آرای جدی
و در عین حال سازنده و
رشد دهنده شوید.

گویی دیواری ضخیم میان فعالیت های خود و دیگر همکارانشان وجود دارد و فعالیت ها و
اقدامات آنان به ایشان هیچ ربطی ندارد .مدرسه باید برای از میان بردن این فرهنگ فردگرایانه،
فعالیت های جمعی و گروهی میان معلمان را تشویق کند .در غیر این صورت معلمان برای
مشارکت مؤثر در برنامه های سطح مدرسه احساس مسئولیت جدی نخواهند کرد.
ج) مسائل مربوط به مهارت های گفت وگو و تصمیم گیری
همان طور که گفته شد ،برنامه ریزی درسی ،فعالیتی جمعی و گروهی است .از این رو
تصمیم گیری درباره ابعاد مختلف برنامه درسی سطح مدرسه نیازمند مشارکت کارکنان
آموزشی مدرسه است؛ برای همین شورای مدرسه یا جلسات و گروه های کاری ،محل طرح
دیدگاه ها و نظریات مختلف و بعضاً متعارض است تا با بحث و گفت وگوی جمعی و تضارب
آرا تصمیمات مناسبی برای تعیین برنامه درسی سطح مدرسه گرفته شود .وقتی در این گونه
جلسات ،فکر و نظری مطرح می شود ،ممکن است برخی افراد به دلیل رعایت احترام همکار
خود حتی اگر نظر او را مناسب ندانند از طرح دیدگاه های خود صرف نظر کنند یا ممکن
است موقع تصمیم گیری نهایی ،نظری پذیرفته شود که توسط همکار با سابقه تر یا در جایگاه
با سلسله مراتب اداری باالتر طرح شده باشد و نه نظری که مناسب و اثر بخش تر است .این
گونه موارد از آفت های تصمیم گیری برنامه درسی سطح مدرسه است و بدون تردید مانع
بالفعل شدن توانمندی های افراد و ارتقای ظرفیت های برنامه ریزیِ مدرسه می شود.
تأمل و
بازاندیشی

ندیم سلطان محمود در جلسات شورای مدرسه چگونه می بود؟
موضع
ِ

سلطان محمود را در هنگام گرسنگی بادمجان بورانی پیش آوردند ،خوشش آمد و گفت :بادمجان طعامی
است خوش!
ندیمی در مدح بادمجان فصلی پرداخت و چون سیر شد گفت :بادمجان چیز خیلی مضری است!
ندیم ،باز در مضرت بادمجان مبالغتی تمام كرد.
سلطان گفت :ای مردک نه این زمان كه مدحش می گفتی؟ گفت :من ندیم توام نه ندیم بادمجان ،مرا چیزی
باید گفت كه تو را خوش آید نه بادمجان را!
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صداقت و احترام در طرح دیدگاه ها ،دو ویژگی مهمی است که این آفت ها را می تواند از بین
ببرد .جو و فرهنگ حاکم بر جلسات و شوراهای مدرسه باید به گونه ای باشد که افراد در طرح
دیدگاه های خود بتوانند صادق و به دور از ریاکاری عمل کنند و اگر مخالف فکر یا نظری هستند
به راحتی بتوانند آن را بیان کنند .نباید این موضوع به معنای بی احترامی به فرد مقابل تلقی
شود و پیامدی در روابط بین فردی به وجود آورد .بیان همراه با احترام مطالب و نظریات نیز در
رشد گفت وگوهای سازنده و تداوم گفت وگوهای بین فردی و رسیدن به تصمیمات مناسب تر
نقش بسیار مهمی دارد .مخالفت با نظردیگران باید به دیدگاه های آنان و نه شخصیت فرد
مقابل معطوف باشد.

فصل دوم :برخی مباحث نظری ...

د) محدودیت های مرتبط با زمان ،بودجه و امکانات
تصمیمگیری درباره برنامه درسی سطح مدرسه نیازمند تشکیل جلسات و گروههای کاری و
شرکت معلمان و کارکنان مدرسه در آنهاست .رسیدن به زمان مشترک میان کارکنان مدرسه،
خواه در ساعت رسمی خواه در خارج آن معموالً به راحتی فراهم نیست .لزوم تداوم اینگونه
جلسات و اختصاص زمان در کل سال تحصیلی برای آن مسئله دیگری است که پیشروی
مدرسه است.
این گونه جلسات به شورای مدرسه و گروه های برنامه ریزی منحصر نیست؛ بلکه تخصیص
زمان به منظور شناسایی منابع آموزشی مناسب و مقرون به صرفه برای مدرسه و نیز صاحبان
مشاغل یا مکان های مناسب برای بازدید علمی ،کارورزی ،و به طور کلی فرصت های برون
مدرسه ای مرتبط با برنامه های درسی سطح مدرسه الزم را نیز شامل می شود .اختصاص زمان
برای گفت وگو و رایزنی با والدین ،صاحب نظران و سایر مشارکت کنندگان برون مدرسه ای از
کارهای زمان بر و مستلزم صرف زمان و هزینه است .نکته دیگر اینکه معلمان معموالً زمانی در
این فعالیت ها شرکت می کنند ،که این گونه جلسات رسمی باشد.
تأمل و
بازاندیشی

در مدارس فاقد امکانات
مالی باید بر روی طراحی و
ارائه برنامه های کم  هزینه ـ
بی هزینه متمرکز شد.
استفاده از افراد داوطلب
(دانش آموختگان مدرسه،
والدین و  ) ...برای مشارکت
در اجرا و ارائه این برنامه ها
یکی از مهم ترین ارکان
سازماندهی و اجرای برنامه
ویژه مدرسه به شمار می آید.

در مدرسه شما کدام یک از این مسائل و محدودیت ها پررنگتر است؟ شما برای رفع آنها
چه پیشنهادهایی دارید؟

وقتی موضوعی نیازمند صرف زمان است ،بدون تردید بار مالی نیز به دنبال دارد .عالوه بر
این موضوع تهیه و تدارک لوازم مرتبط با فعالیت های طراحی شده در برنامه های خاص مدرسه
نیز مطرح می شود .محرومیت ها و محدودیت های شدید مادی ،مالی و فرهنگی بستر اجتماعی
مدرسه می تواند دست مسئوالن مدرسه را در ارائه برنامه ها ببندد .در مدارس فاقد امکانات مالی
باید بر طراحی و ارائه برنامه های کم هزینه ـ بی هزینه متمرکز شد .استفاده از افراد داوطلب
(دانش آموخته مدرسه ،والدین ) ... ،برای مشارکت در اجرا و ارائه این برنامه ها یکی از مهم ترین
ارکان سازماندهی و اجرای برنامه ویژه مدرسه به شمار می آید .خلق امکانات یکی از مالک های
توانمندی و کارایی مدیر به حساب می آید .بدیهی است کارایی هر سامانه ،مطلق نیست و با
توجه به امکانات آن سنجیده می شود.
در پایان این بخش بر رعایت دو اصل ذیل برای پیشگیری از مسائل و مشکالت احتمالی
تأکید می شود:
الف) رعایت سیاست های مصوب نظام در عرصه های فرهنگی و بی توجهی نکردن به
ارزش های دینی ،انقالبی و اخالقی ب) پرهیز از برنامه هایی که می تواند حساسیت برانگیز و
حاشیه ساز باشد.
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راهنمای عمل ...
چهار مالک اصلی برای
بررسی کیفیت برنامه های
درسی عبارت است از ربط،
همخوانی ،امکان اجرا و
اثربخشی.

 8ـ کیفیت برنامههای درسی سطح مدرسه و ارتقای آن
مالک ها و شیوه های متعدد و مختلفی برای ارزیابی برنامه های مدرسه وجود دارد .چهار
مالک اصلی برای بررسی کیفیت برنامه های درسی مطرح می کند .این مالک ها برای برنامه های
سطح مدرسه نیز کاربرد و موضوعیت دارد .این مالک ها و توضیح مختصری درباره آنها در
جدول ذیل نمایش داده شده است:
جدول 5ـ2ـ مالک های ارزیابی کیفیت برنامه های تولید شده
مالک ها

ربط

آیا برنامه به یک نیاز پاسخ می دهد و بر اساس دانش و علم موجود طراحی شده است؟

1

همخوانی

آیا ساختار برنامه منطقی و دارای یکپارچگی الزم است؟

2

امکان اجرا و عملی بودن

3

اثر بخشی

4

انتخاب موضوعات مفید
و برآمده از خواست سنجی
و نیاز سنجی دانش آموزان  ،
خانواده ها و مرتبط با زندگی
واقعی یکی از راه های
ارتقای کیفیت برنامه هاست.

آیا برنامه برای کسانی که طراحی شده و مصرفکنندگان قابل استفاده است؟
آیا برنامه پیامدهای سودمند داشته است یا نتایج مورد انتظار را برآورده میکند؟

این مالک ها را نباید کام ً
ال جدا و منفک از یکدیگر دانست .در واقع این مالک ها بر هم اثر
متقابل دارد و بهتر است بگوییم روی یکدیگر ساخته می شود؛ برای مثال برنامه ای که اثربخش
است ،حتماً به میزان زیادی عملی است و به نیاز دانش آموزان و یا دانش موجود در آن عرصه
ربط دارد.
موارد ذیل برای ارتقای کیفیت برنامه ها پیشنهاد می شود:
 1انتخاب موضوعات مفید و برآمده از خواست سنجی و نیاز سنجی دانش آموزان  ،خانواده ها
و مرتبط با زندگی واقعی؛
 2استفاده از امکانات محلی؛
 3ارائه فعال و خالقانه؛
 4داشتن برون داد قابل ارائه؛
 5تلفیق رشته ها و موضوعات با یکدیگر و به ویژه توجه به وجه هنری در برنامه های ارائه شده؛
باید توجه کرد ،ارزیابی برنامه های درسی مدرسه به عهده خود مدرسه است و باید به گونه ای
باشد که مدرسه محوری و خود ارزیابی را تقویت کند .معاونت آموزشی آموزش و پرورش در
زمینه پایش و مراقبت از اجرای برنامه مسئولیت و نقش اصلی را عهده دار است.

 Relevanceـ١
 Consistencyـ2
 Practicalityـ3
 Effectivenessـ4
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فصل دوم :برخی مباحث نظری ...
تأمل و
بازاندیشی

تأمل و
بازاندیشی

تأمل و
بازاندیشی

شما چه موارد دیگری برای افزایش کیفیت برنامه های درسی مدرسه خودتان پیشنهاد میکنید؟

با توجه به حرفه خودتان ،برگزاری جشنواره هایی از فعالیت های دانش آموزان و با حضور والدین و افراد
عالقه مند بیرونی را در ارتقای کیفیت برنامه درسی سطح مدرسه چگونه ارزیابی می کنید؟

در بلند مدت خود ارزیابی مدرسه ،شیوه مناسب تری برای سنجش برنامه های درسی سطح مدرسه در
مقایسه با ارزیابیهای کام ً
ال بیرونی است .با مروری بر تجربه آموزشی و مدیریتی خود ،این موضوع را
چگونه تفسیر می کنید؟
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تعریف برنامه درسی مد نظر این
کتاب

برنامه درسی مبتنی بر نیاز
یادگیرنده

برنامه درسی اجرا شده

برنامه درسی مبتنی بر دانش

عناصر برنامه درسی

برنامه درسی کسب شده

برنامه درسی مبتنی بر نیاز و
تحوالت جامعه

برنامه درسی قصد شده

خاستگاه برنامه درسی

1

2

تعریف برنامه درسی مد نظر این کتاب

دیدگاههای برنامه درسی

 .1برنامه درسی  .2برنامه درسی مبتنی بر نیاز و
تحوالت جامعه
مبتنی بر دانش

 .1طرح و نقشهای برای یادگیری
 .2تجارب و یادگیری دانش آموزان
تحت مدیریت مدرسه

 .3برنامه درسی مبتنی بر نیاز یادگیرنده

4

عناصر برنامه درسی

بازنمایی برنامه درسی

 .1منطق
 .2هدف
 .3محتوا
 .4فعالیت و یادگیری
 .5نقش معلم
 .6مواد و منابع
 .7گروه مجری
 .8فضا
 .9زمان

 .1برنامه درسی قصد شده  .2برنامه درسی اجرا شده

 .3برنامه درسی کسب شده

7
کمیت برنامه درسی سطح مدرسه

 .1ربط

 .2همخوانی

 .3اثر بخشی

3

6

5

چالشهای پیش روی برنامهریزی درسی

برنامهریزی درسی

 .1مسائل مربوط به برداشتهای
محدودیت و نادرست از برنامه درسی سطح مدرسه
 .2مسائل مربوط به فرهنگ معلمی و مدرسه
 .3مسائل مربوط به مهارتهای مذاکره و تصمیمگیری
 .4محدودیتهای مربوط به زمان ،بودجه و ...

 .1خاستگاه برنامه درسی

8
گسترش برنامه درسی

 .2میزان انعطاف برنامه

 .3گروهها و افراد دستاندرکار برنامهریزی درسی

 .4عملی بودن

میزان انعطاف برنامه

ربط

اثر بخشی

گروه ها و افراد دست اندر کار
برنامه ریزی درسی

همخوانی

گسترش برنامه درسی

چالشهای پیش روی برنامهریزی
درسی

عملی بودن

		

فصل سوم

فرایند طراحی و تدوین برنامه درسی سطح مدرسه

راهنمای عمل ...

مقدمه

برنامه درسی در
دستان معلم می تواند به
ضعیف ترین حلقه زنجیره
نظام آموزشی بدل شود.
این زنجیره همان قدر قوت
دارد که ضعیف ترین حلقه
آن .نظام های آموزشی
به جای کاهش نقش معلم در
فرایند برنامه ریزی درسی،
که او را به حلقه سست
زنجیره تعلیم و تربیت
تبدیل می کند ،باید تالش
کنند تا معلمان در نقش
مقوم برنامه درسی ظاهر
شوند .این نقش از طریق
مشارکت فعال معلمان در
فرایند برنامه ریزی درسی
امکان پذیر است.
50

در این فصل شما به عنوان رهبر آموزشی با نقش خود در فرایند برنامه ریزی درسی آشنا
خواهید شد .تبیین فرایند تدوین «برنامه درسی سطح مدرسه» به همراه مثال های واقعی
فرصت تحلیل و تأمل در تجربیات را به منظور ورود به عرصه جدیدی از اختیارات مدارس
برای شما و همکارانتان فراهم می کند .رویکردهای مختلفی برای طراحی نقشه ها هست که
شما بر حسب نیاز ها یا ضرورت ها می توانید از یکی از این رویکردها یا تلفیقی از آنها استفاده
کنید .آنچه شما را به مطالعه دقیق آن توصیه میکنیم ،چگونگی اجرایی کردن برنامه درسی
سطح مدرسه در قالب فرصت های یادگیری است .انواع فرصت های یادگیری تدارک دیده شده
می تواند به تعمیق یادگیری بر اساس برنامه درسی تجویزی (رسمی) ،تداوم آموخته ها و انتقال
آن به موقعیت های جدید (تلفیقی از برنامه تجویزی /غیر تجویزی) یا فرصت های یادگیری
آزاد (برنامه غیر تجویزی) منجر شود .این فرصت ها از سویی بر نیاز ها و عالیق دانش آموزان و از
سویی دیگر بر انتظارات شما از عملکرد دانش آموزان به عنوان هویت منحصر به فرد مدرسهای
مبتنی است که شما مسئولیت برنامه ریزی و هدایت آن را در ابعاد مختلف بر عهده دارید.
پرسش هایی که در این فصل به آن پاسخ داده خواهد شد:
 1پیشینه مشارکت معلمان در فرایند برنامهریزی درسی بیانگر چه توان و ظرفیتهایی در
سطح مدرسه است؟
 2چگونه عمل در قالب اجتماعات یادگیرنده به یکپارچه سازی ظرفیتها و شکلگیری هویت
مدرسه منجر میشود؟
 3چگونه می توان از نقشه برنامه درسی در سطح مدرسه برای ارتقای یادگیری دانش آموزان
بهره گرفت؟
 4چگونه استفاده از نقشه برنامه درسی در سطح مدرسه به توسعه حرفه ای معلمان منجر
خواهد شد؟
 5فرایند تدوین نقشه برنامه درسی نیازمند طی چه مراحلی است؟

1ـ پیشینه مشارکت معلمان در برنامه ریزی درسی
طی سالهای اخیر مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی از نظر ماهیت و وسعت،
دستخوش تحول و دگرگونی شده است .در برخی از نظام ها ،برنامه درسی با جزئیات بیشتری
و به صورت کامل در اختیار معلم گذاشته می شود (نظام های متمرکز) و معلم موظف است
حداکثر سعی و تالش خود را در دستیابی به هدف های از پیش تعیین شده برنامه به کار بندد.
در بعضی نظام های دیگر ،معلمان فقط راهبردهای کلی دریافت می کنند و مختار هستند که
راهبردهای دریافتی را با موقعیت ها و اقتضائات کالس درس خود تطبیق دهند (نظام های
غیرمتمرکز) .در گذشته نظام برنامه ریزی درسی در کشور از آغاز تأسیس مدارس ،شاهد هر دو
تجربه مشارکت و عدم مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی بوده ایم.
دوره مشارکت معلمان به آغاز شکل گیری نظام آموزشی باز میگردد .معلمان بر پایه
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درکی که از توانایی یادگیرنده داشتند و با توجه به هدف های آموزشی تصمیمات مقتضی را
می گرفتند .این دوره تقریباً از  1306آغاز شد و تا سال  1346ادامه یافت (موسی پور.)1387 ،
دوره کاهش مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی با تصویب نامه هیئت وزیران وزارت
فرهنگ با تألیف و نشر کتاب های درسی آغاز شد و از این دوره به بعد اختیارات برنامه ریز به
حداکثر ،و در مقابل ،اختیارات مجری(معلم) به حداقل رسید .تمامی تصمیم گیری های مربوط
به عناصر برنامه درسی یعنی هدف ،محتوا ،سازمان ،روش ،زمان ،مکان و ارزشیابی ،توسط
برنامه ریز گرفته می شد .گرچه معلمان از توانایی تعدیل اهداف ،محتوا ،روش ها و ارزشیابی
در فرایند اجرا برخوردار بوده اند ،این اختیارات هیچ گاه جنبه سازمان یافته نداشته است .با
تصویب سند تحول بنیادین حرکت به سمت کاهش آغاز شد و در اولین اقدام ،سازمان پژوهش
و برنامهریزی نسبت به واگذاری اختیارات در قالب برنامه درسی سطح مدرسه برای پرداختن
به بخش غیر تجویزی برنامه درسی اقدام کرده است .مدارس و معلمان باید از این حرکت
برای بر  عهده گرفتن مسئولیت بیشتر و مشارکت سازمان یافته در فرایند برنامه ریزی درسی
استقبال کنند تا به تدریج نقش تأثیرگذارتری در نظام برنامه ریزی درسی بر عهده بگیرند.

از چه زمانی و چرا معلمان
نقش خود را به عنوان
برنامه ریز درسی به سازمان
ذی ربط واگذار کردند؟
پیشینه مشارکت معلمان
در برنامه ریزی درسی به
سال  1306بازمی گردد؛
زمانی که معلمان مسئولیت
برنامه ریزی درسی را بر
عهده داشتند.

2ـ اجتماعات یادگیرنده و توسعه حرفهای معلمان
روایت یک
تجربه

سال ها پیش زمانی که به عنوان مدیر ،مسئولیت اداره دبیرستانی را بر عهده داشتم،
تالش می کردم با تصمیماتی که می گیرم بهترین زمینۀ یادگیری را برای دانش آموزان و
ی آنان تدارک ببینم .خوشبختانه مدرسه از موقعیت خوب آموزشی در
موفقیت تحصیل 
سطح منطقه برخوردار بود و این رضایت نسبی والدین را به همراه داشت .شیوه کاری
من این بود که معموالً تصمیمات را به همکاران اعالم می کردم و از آنها انتظار داشتم تا
بر اساس آن برنامه ها و فعالیتها را سازماندهی و اجرا کنند .زمانی که یک یا چند نفر از
همکاران با آنچه مطرح می شد مخالفت می کردند یا تصمیمات راقابل اجرا نمی دانستند،
تالش می کردم تا با گفت وگو آنها را متقاعد کنم که چرا این تصمیمات به نفع دانش آموزان
است .معموالً در انتهای این سمینار ها افراد با سکوت خود به من نشان می دادند که
همراهی الزم را برای اجرای تصمیمات دارند .سال ها بعد وقتی سمت مدیریت را ترک
گفتم و به عنوان معلم در یکی از دبیرستان ها مشغول به کار شدم ،با مدیری همکار بودم
که روشی کام ً
ال متفاوت را برای اداره مدرسه در پیش گرفته بود .اساس ًا تصمیمات یا
مسئله هایی که مدرسه با آن روبه رو بود از جانب هر یک از همکاران قابل طرح بود .این
مسئله ها در یک سمینار جمعی (برحسب موضوع ترکیب سمینار می توانست متفاوت
باشد) به بحث گذاشته می شد و مدیر مدرسه همان میزان در تصمیم گیری ها صاحب حق
بود که سایر افراد .تصمیمات برای یک هفته به آگاهی همه می رسید تا سایر همکاران،
اولیا و دانش آموزان نظر و دیدگاه های خود را مطرح کنند.
نظرها دوباره به جلسه جمعی بازگشت داده ،و پاالیش می شد .معموالً در چنین وضعیتی
تصمیمات از سوی اکثریت افراد ـ به دلیل مشارکتی که در فرایند تصمیم گیری
داشتند ـ به مورد اجرا گذاشته می شد .دیگر با نگاه های ناباورانه و از روی پیروی همکاران
در برخورد با مدیر روبه  رو نبودم .احساس یکپارچگی و با هم به پیش رفتن تجربه ای بود
که در این دوره از زندگی حرفه ای با آن روبه رو شدم و نگاه من را نه تنها به مدیریت بلکه

چگونه می توان از
دیدگاه های متفاوت به
رخدادهای درون مدرسه
نگریست و از آن آموخت؟
تجربه مدیر در دو موقعیت
متفاوت ،درسی آموزنده
برای ما تصمیم گیرندگان و
مدیران مدارس است.
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به آموزش در کالس درس نیز تغییر داد .زمانی که در معرض این تجربه قرار گرفتم با تمام وجود دریافتم
که تصمیمات یک طرفه تا چه میزان ظرفیت های بالقوه مدارس /دانش آموزان را برای رویارویی با چالش ها
و مسائل نادیده می انگارد و به شکستها و ناکامی های ناخواسته منجر می شود.

 1شما به عنوان یک مدیر به چه شیوه ای تصمیمات را میگیرید و آن را به مورد اجرا
میگذارید؟
 2سهم دانش آموزان ،اولیا و همکاران در این تصمیمات تا چه میزان است؟
 3با چالش های ناشی از مشارکت دانش آموزان ،اولیا و همکاران در گرفتن تصمیم و اجرای
آن چگونه روبه رو می شوید؟
 4آیا هیچ گاه تالش کرده اید که روش های تصمیم گیری و مدیریت خود را مورد بازنگری و
تأمل قرار دهید؟
به این پرسش ها پاسخ دهید و سپس متن زیر را مطالعه کنید:
در مشارکت معلمان فرایند
برنامهریزی درسی به عنوان
یکی از شاخص های تحول
در نظام آموزشی است که در
دو سند قانونی (سند تحول
و برنامه درسی ملی) بر آن
تأکید شده است.

پیش فرض های رهبری
آموزشی در سطح مدرسه
چیست؟

3ـ چرا نقش مدیران در توسعه مدارس اهمیت دارد؟
مشارکت سازمان یافته مدارس در فرایند برنامهریزی درسی و انطباق آن با نیازهای
یادگیرندگان و اقتضائات محلی ،مستلزم پذیرش نقش رهبری آموزشی از سوی مدیران مدارس
است .باید پذیرفت که یادگیری و رهبری1دو مفهوم درهم تنیده است .درواقع ،رهبری را
میتوان به منزله یادگیری هدفمند و دوجانبه 2در هر اجتماع یادگیرنده دانست .دو جانبه بودن
این جریان به ما به عنوان مدیران مدارس کمک می کند تا روابط خود را با همکاران بر مبنای
احترام متقابل3سازمان دهیم و به شکلگیری گروههای یادگیری مشارکتی در سطح مدرسه
دست پیدا کنیم .ما بزرگساالن نیز همچون دانشآموزان در خالل فرایندهای کاوشگری،
مشارکت ،ساختن معنا و دانش و ژرفاندیشی به درک عمیقتری دست مییابیم و خواهیم
توانست آموختههای خود را در موقعیتهای بعدی بهکار گیریم و پیوند میان توسعه فردی و
گروهی را در قالب «اجتماع یادگیرنده» در سطح مدرسه رقم بزنیم.
زمانی که در قالب اجتماع یادگیرنده در جهت مقصود مشترکی با هم تالش می کنیم،
هم زمان یاد میگیریم و محیطی را می آفرینیم که همه افراد در آن احساس توانایی و ارزشمندی
می کنند .با پذیرش نقش خود به عنوان رهبر آموزشی ،فرض های ذیل در برنامه ریزی و اجرا
باید مد نظر قرار گیرد:
تعریف ما از رهبری ،چگونگی مشارکت افراد را در فرایند برنامه ریزی درسی سطح مدرسه
رقم می زند.
رهبری و هدایت یکی از وجوه اساسی زندگی حرفهای معلمان است و آنها مشتاق حرکت
هدفمند و حرفهای هستند.
 Leadershipـ1
 Reciprocal and purposeful learningـ2
 Mutual regardـ3
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در فضای یادگیری بزرگساالن ،فرصت مشارکت تأثیرگذار در رأس فهرست اولویت ها قرار
دارد.
یادگیری بزرگساالن در سطح مدرسه حیاتی ترین عامل در بروز توانایی حرفهای و شکل گیری
اجتماع یادگیرنده است.
همه مشارکت کنندگان در فرایند برنامه ریزی باید در زمانهایی /موقعیت هایی امکان
بر عهده گرفتن مسئولیت و هدایت گروه را دارا باشند.

4ـ رهبر آموزشی چگونه می اندیشد و چه می کند؟
رهبری در بردارنده «مشارکت با»« ،یادگیری از» ،و «تأثیرگذاری بر یادگیری دیگران»
است .در واقع رهبری و یادگیری به عنوان دو مفهوم به هم گره خورده است .شما با بهره گیری
از رویکرد همه جانبه و استوار بر پایه همکاری و تعاون می توانید فرهنگ مدرسه را تغییر دهید.
ترسیم چشماندازی مشترک با مشارکت و همکاری کارکنان ،معلمان ،اولیا و دانش آموزان به
شما در اداره موفق محیطی سرشار از انرژی ،اشتیاق و نوآوری کمک خواهد کرد .پرداختن به
اندیشه و تفکر رهبر آموزشی در مدرسه و آنچه انجام می دهد ،شما را برای پذیرش این نقش
آماده تر می کند.
اولیا را شریکان اصلی اداره مدرسه میداند
احتماالً در طول دوران مدیریت خود با اولیایی سروکار داشتهاید که مصرانه برای مشارکت در
امور مدرسه ابراز عالقه کردهاند .این گروه از اولیا معموالً بدون هیچ انتظاری تمام توانایی خود را
در اختیار مدرسه قرار میدهند .درصورتی که شما امکان مشارکت آنان را در فرایندهای مدرسه
فراهم کنید ،خواهید توانست بسیاری از کاستیها را با مشارکت آنان برطرف کنید .به عنوان
رهبر آموزشی باید بپذیرید که معلمان ،والدین و دانشآموزان ،نقشآفرینان اصلی در عرصه
تعلیم و تربیت در سطح مدرسه هستند .وقتی که آنها فرصت کار با یکدیگر را بهدست میآورند
به نیرویی قدرتمند در سطح مدرسه تبدیل میشوند .اولیا در فرایند همکار هم بودن فضایی
سرشار از محبت ،تأثیرگذاری و مسئولیتپذیری را تجربه می کنند .انرژی و منابع آزاد شده در
خالل این تجربه عملی ،فرصت کافی برای رشد و توسعه مدرسه را در اختیار شما قرار میدهد.

تأمل بر شایستگی های رهبر
آموزشی ،تصویر روشنی از
موقعیت هایی ارائه می کند
که شما به عنوان رهبر
آموزشی باید در آن به
تصمیم گیری و عمل دست
بزنید.

در جستجوی چشمانداز مشترکی برای اثربخشی برنامه  هاست
دیدگاه مشترکی که بر مبنای ارزش های اصلی مشارکت کنندگان و امید ها و آرزو های آنها
شکل بگیرد ،تضمین کننده پذیرش و تالش جمعی برای تحقق اهدافی است که شما به دنبال
تحقق آن هستید .عالوه براین ،پذیرش دیدگاهی مشترک از سوی همه عوامل تأثیرگذار،
موجب یکدستی و یکپارچگی برنامه ها و فعالیت های یادگیری در سطح مدرسه می شود.
بدون چنین انسجامی ،پیوند میان ظرفیت های بالقوه برای تحقق اهداف تأثیرگذار بر آینده
دانش آموزان و جامعه ،دست نیافتنی است .زمانی که از تمام ظرفیت ممکن بهره می گیریم،
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خواهیم توانست محدودیت ها را مدیریت کنیم و یادگیری با کیفیت را برای تمام دانش آموزان صرف نظر از
تفاوت های فردی یا اجتماعی آنان تدارک ببینیم.
برای تصمیمگیری و عمل آگاهانه ،گردش اطالعات را مدنظر دارد.
در مدرسهای که تصمیمات و ارزیابی نتایج آن با تکیه بر فرایند کاوشگری صورت می گیرد به این معنا
که اطالعات دوطرفه ،یعنی از باال به پایین و از پایین به باال در سطح مدرسه در جریان است و گفتگو های
متقابل ،امکان جمع آوری ،به کارگیری و تصمیمات را به صورت چند جانبه فراهم می کند؛ در مدرسهای که
از معیار های رهبری برخوردار است ،فرصت تصمیم گیری بر اساس کاوشگری و همیاری برای همه افراد
به وجود می آید و این امر به رویکردی زایا برای کشف اطالعات و روشی جاری و ساری در سطح مدرسه تبدیل
می شود .در چنین فضایی سؤاالت طرح می شود؛ شواهد ،جمع آوری و مورد تأمل قرار می گیرد ،و تصمیمات
و اقدامات حول محور یافته ها شکل می گیرد .اطالعات بیرونی و نتایج پژوهش های رسمی نیز تحت لوای
فرایند کاوشگری در سطح مدرسه مورد بهره برداری قرار می گیرد.
همیاری ،مسئولیتپذیری جمعی و انعکاس آن در نقشها و کُنشها را ترغیب میکند
همچنان که افراد با یکدیگر در کارها مشارکت می کنند ،هویت شخصی آنها نیز شروع به تغییر می کند؛
بدین صورت که مدیران از همکاران انتظار مشارکت کامل تری خواهند داشت .معلمان نیز راه های مؤثرتری
برای انجام کار ها خواهند یافت و اولیای دانش آموزان به جای اینکه صرفاً تابع دستور و مقررات باشند ،خود را
شریک و همکار شما خواهند دید .توجه کنید که به تدریج تداوم همیاری و توسعه نقش ها میان همه عوامل
تأثیرگذار به ایجاد حس مسئولیت جمعی در اجتماع بزرگ مدرسه منجر خواهد شد و شما ظرفیتی را در
اختیار خواهید داشت که به کمک آن بر پیچیده ترین و دشوارترین وضعیت ها غلبه خواهید کرد .چنین
رابطه ای می تواند به محیط بیرون از مدرسه یعنی جامعه محلی نیز تسری یابد و از طریق شبکه های ارتباطی،
سمینار ها ،تعامل با سازمان های حرفه ای و غیره ،دامنه مشارکت و مسئولیت پذیری عوامل سهیم و مؤثر در
اداره مدرسه گسترش یابد و ظرفیت های بالقوه برای تصمیمات بزرگ به کارگرفته شود.
عمل فکورانه /تأملی را برای خلق نوآوری مد نظر دارد
تأمل هنگامی صورت میگیرد که فرد لحظهای درنگ میکند تا پس از رخدادن رویدادی غیرمنتظره و
غیرمعمول با برگشت به عقب به آن رویداد بیندیشد؛ آن رویداد را بارها به ذهن بیاورد و در مورد آن بیشتر فکر
کند .پاسخ به پرسشهایی مانند «چه اتفاقی افتاد؟»« ،چرا؟»« ،چگونه؟» و «چطور؟» هم پیشبینی آینده و
هم بازنگری گذشته را برای شما امکانپذیر میسازد .عمل فکورانه یا به عبارتی فکر کردن درباره عمل خود و
در مرتبه بعدی قادر نمودن دیگران به فکر کردن درباره عمل خود ،میتواند منبعی از اطالعات یا «دادههای»
حیاتی را برای تصمیمات اثر بخش در اختیار شما قرار دهد« .عمل» در اینجا یعنی چگونگی انجام دادن کارها
از سوی شما به عنوان رهبر آموزشی؛ یعنی روشها ،فنون و راهبردهایی که برای انجام دادن ،اداره و هدایت
کارها بهکار میگیرید .تأمل و تفکر شما را قادر می سازد که تشخیص دهید چگونه کارها را انجام دهید؛ چگونه
آنها را هدایت کنید و ...تا بهکارگیری رویکردها و روشهای جدید به بهبود فرایندها منجر شود.
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موفقیت تحصیلی را چیزی فراتر از نمرههای امتحانی می بیند
برای همه ما به عنوان رهبران آموزشی مدرسه ،موفقیت تحصیلی دانش آموزان شاخص
موفقیت ما در دستیابی به اهداف است؛ اما به تدریج که توان رهبری در شما شروع به رشد و
توسعه می کند ،درمییابید که «موفقیت تحصیلی دانش آموز» چیزی فراتر از نمره های امتحانی
است .در واقع ارزیابی عملکرد دانش آموزان در موقعیت های واقعی انعکاس دهنده میزان تحقق
اهداف است .در اینجا عالوه بر نمره های امتحانی آزمون های کتبی ،اطالعات جمع آوری شده از
عملکرد دانش آموز در پوشه کار /کارنما ،نمایش تولیدات دانش آموز ،شناخت از خود1به عنوان
یادگیرنده ،و بلوغ در تعامل و روابط اجتماعی هنگام کار در گروه های مشارکتی ،ابعاد ارزیابی
موفقیت تحصیلی خواهد بود.
تأمل و
بازاندیشی

پس از مطالعه این متن دوباره به چهار پرسش صفحات پیشین پاسخ دهید .پاسخ ها
را با هم مقایسه کنید و ببینید آیا به تأمل دربارۀ برخی روش های مدیریتی خود نیازی
احساس می کنید؟

اگر از مقایسه دو دسته پاسخ ،دچار تردید هایی در روش های مدیریتی و تصمیمات جدید
شدید به خودتان آفرین بگویید؛ چون آمادگی الزم را برای شروع تغییرات به دست آورده اید و
می توانید تغییر را در سطح مدرسه آغاز ،و آن را مدیریت کنید.
باید بدانیم که مدیریت تغییر در سطح مدرسه از خود ما و پیش فرض ها و باور های ما آغاز می شود .بدون
تغییر در خود نباید انتظار تغییر را در دیگران داشته باشیم .برای ایجاد تغییر باید معلمان ،کارکنان ،اولیا
و دانش آموزان شاهد تغییراتی در ما و عملکرد های ما به عنوان رهبر آموزشی باشند.

 1شما به عنوان مدیر به چه شیوه ای تصمیمات را می گیرید و آن را اجرا می کنید؟
 2سهم دانش آموزان ،اولیا و همکاران در تصمیمات تا چه میزان است؟
 3با چالش های ناشی از مشارکت دانش آموزان ،اولیا و همکاران در گرفتن تصمیمات و اجرای
آنها چگونه روبه رو می شوید؟
 4آیا هیچ گاه تالش کرده اید که روش های تصمیم گیری و مدیریت خود را مورد بازنگری و
تأمل قرار دهید؟
تجربه و
عمل

پرسش هایی که نوک پیکان
آن متوجه ما مدیران است.
ما از عوامل تأثیرگذار
بر زندگی حال و آینده
دانش آموزان هستیم .آیا
هیچ گاه تالش کرده اید به
صورت فردی یا در تعامل
با سایر همکاران به این
پرسش ها پاسخ دهید؟ چرا
پاسخ این پرسش ها اهمیت
دارد؟

تجارب خود را با سایر همکاران درمیان بگذارید .از ظرفیت های یادگیری در اجتماع
یادگیرنده استقبال کنید.

 Self knowledgeـ1
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 5ـ مشارکت سازمان یافته معلمان
حال که با شایستگیهای رهبری و چگونگی فکر و عمل آنان آشنا شدید ،اجازه دهید تا قدمی به پیش برداریم
و با ضرورتها و روشهای عملی مشارکت سازنده و تأثیر گذار در اداره و هدایت مدرسه بیشتر آشنا شویم.
روایت یک
تجربه

در سالهای اول خدمت وقتی در یک مدرسه روستایی مشغول به کار بودم و تالش می کردم تا اهداف
برنامه درسی (کتاب درسی) را وفادارانه تدریس کنم ،کمتر با پرسش هایی از این دست از سوی
دانش آموزان روبهرو بودم « :چرا باید این مطالب را یادبگیریم؟ آیا نمی توان».....؟ این پرسش ها که گاه
و بیگاه و معموالً به صورت زمزمه و با صدای آرام بیان می شد معموالً پاسخهایی از این دست دریافت
می کرد« :درس خواندن یکی از وظایف ما است .ما باید از طریق درس خواندن به پدر و مادر ها نشان
دهیم که قدر زحمت های آنها را می دانیم .یادگیری این مطالب در آینده زندگی به درد شما می خورد».
در ادامه زندگی حرفهای خود باز هم شاهد طرح این پرسش ها از جانب دانش آموزان اعم از موفق و
ناموفق بودم؛ اما با کمی تغییر در ماهیت پرسش ها « :خواندن این مطالب به چه درد ما می خورد؟»« .با
خواندن تاریخ ،زیست شناسی ،جغرافیا ،ریاضیات قرار است به کدام مسئله پاسخ دهیم»؟ «چرا ما نباید
اجازه داشته باشیم به مطالعه موضوعاتی بپردازیم که مورد عالقه ما است»؟ «ما قادریم به اطالعات روز
دست پیدا کنیم؛ چرا باید مطالبی را که تاریخ مصرف آن گذشته است ،یاد بگیریم»؟ و....

امروزه فضای یادگیری آکنده از این پرسش ها است؛ اما با عمق و دامنه ای وسیع تر .ادامه حیات این
پرسش ها طی سالیان متمادی این واقعیت را آشکار می سازد که ما مدیران مدارس نیاز داریم تا لحظهای
درنگ کنیم و با تأمل دربارۀ پرسش ها نوک پیکان آنها را به سوی خود بگیریم و این واقعیت را درک کنیم که
یادگیری دانش آموزان بیش از اینکه تحت تأثیر اطالعات جزئی باشد که ما در آزمون های چند گزینه ای بر
آن تأکید میکنیم ،تحت تأثیر شبکه های اطالعاتی /ارتباطی (شبکه های اجتماعی) است .در این صورت ما
باید در سطح مدرسه ،زمینه ای را تدارک ببینیم که ضمن حفظ استانداردهای آموزشی (آنچه در کتاب های
درسی به عنوان برنامه های تجویزی ارائه می شود) به این نیاز ها متناسب با اقتضائات دنیایی پاسخ دهیم
که دانش آموزان در آن زندگی می کنند .در غیر این صورت کالس های ما خسته کننده و بی اثر خواهد بود.
اما هنگامی که نوک این پیکان را به سوی خود می گیریم ،باید بتوانیم به پرسش های مقدری از این
دست پاسخ دهیم :آیا نمی توان از ظرفیت بالقوه ای که شبکه ها در اختیار ما قرار می دهند برای جهت دادن
به یادگیری دانش آموزان استفاده کرد و یادگیری را به موقعیت واقعی زندگی آنان سوق داد؟ آیا می توان
دانش آموزان را در موقعیت های یادگیری واقعی درگیر کرد و ضمن پرداختن به انتظارات برنامه درسی
(کتاب درسی) به نیاز های دانش آموزان پاسخ داد؟ آیا می توان از ظرفیت بالقوه ای که شبکه های اطالعاتی
و ارتباطی در اختیار ما قرار می دهند در راستای تحقق اهداف برنامه درسی (تجویزی /غیرتجویزی) بهره
گرفت؟ به کارگیری این روش ها به صورت گسترده در سطح مدرسه نیازمند چه تمهیداتی از سوی ما مدیران
به عنوان رهبران آموزشی است؟
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روایت یک
تجربه

یک تجربه ،یک یادگیری

حدود آبان ماه سال  73بود و تهران اولین روزهای آلودگی هوا را تجربه می کرد .روزنامه ها
به صورت گسترده ای به این موضوع پرداخته بودند .موضوع درس ما نیز محیط زیست
بود .با خودم تصمیم گرفتم تا از این مسئله واقعی برای آموزش مباحث محیط زیست
استفاده کنم .شیوه آموزش من به گونه ای بودکه در هر مبحث گروهی از دانش آموزان به
عنوان داوطلب ،مسئولیت مشارکت در تدریس را به همراه معلم بر عهده می گرفتند .از
یکی از گروهها خواستم تا موضوع محیط زیست را در روزنامه ها مطالعه کنند و علت های
آلودگی ،راههای مقابله با آن و روش هایی را که ما به عنوان دانش آموز قادر به به کارگیری
آن و تأثیرگذاری بر محیط زیست خود هستیم ،شناسایی و یافته ها را به کالس ارائه کنند.
اما موضوع روش های مقابله با آلودگی محیط زیست مقوله ای بود که همه دانش آموزان
باید بر آن متمرکز می شدند و از طریق مطالعه ،گفتگو با بزرگ تر ها (پدر ،مادر ،پدربزرگ
و مادربزرگ و ،)...مشاهده رفتار ها در محیط اجتماعی ،راهکار هایی به کالس ارائه
می کردند .بچه ها به دلیل نو بودن موضوع سخت درگیر کار شده بودند و من تمایل داشتم
تا آنها عالوه بر مطالعه دربارۀ مسئله محیط زیست با تجربه واقعی نیز در این زمینه
سروکار پیدا کنند .با هماهنگی مدیر مدرسه و مشارکت چند نفر از اولیا بازدیدی را از
دره دارآباد برنامه ریزی کردیم و از دانشآموزان نیز خواستم تا با خود یک دستکش و
یک کیسه زباله به همراه داشته باشند .پس از کمی کوهنوردی و رسیدن به منطقه ای
که امکان نشستن بچه ها در آنجا بود از گروه خواستم تا گزارش خود را ارائه کند و توجه
دانش آموزان را به دودی که مثل یک هاله فضای شهر تهران را در خود فروبرده بود،
جلب کردم .پس از ارائه گزارش به همراه دانش آموزان به سمت رودخانه حرکت کردیم.
منظره ناخوشایندی بود و همه جا پر بود از کیسه های پالستیک ،بطریهای نوشابه و ....
از آنها خواستم تا شروع به جمع آوری زباله ها کنند .شروع کار کمی برایشان سخت بود
اما روحیه جمعی در چنین موقعیت هایی معموالً انگیزه و مشارکت الزم را به دنبال دارد.
وقتی یکی دو نفر مشغول کار شدند ،بقیه نیز به تدریج به آنها پیوستند .پس از پایان کار
از آنها خواستم تا احساس خود را بیان کنند؛ سپس همگی در زیر تک درخت زیبایی که
در نزدیکی رودخانه قرار داشت ،جمع شدیم و با طبیعت پیمان بستیم که از آن مراقبت ،و
تالش کنیم تا محیط زیست را از آسیب ها مصون نگه داریم .1سالها بعد وقتی با برخی از
این دانش آموزان سروکار پیدا کردم ،شاهد حساسیتهای زیست محیطی آنان در زندگی
فردی بودم .این تجربه مشترک «یادگیری به همراه /با دانش آموزان» یکی از بزرگ ترین
درس ها در طول زندگی حرفهای من بود ،اینکه چگونه می توان برنامه درسی رسمی
(تجویزی) را در اجرا با موقعیت ها و نیاز های واقعی پیوند زد.

تجربیات و تأمل در مورد
آنها منبعی ارزشمند و غنی
برای یادگیری در عرصه
عمل است؛ آنچه در قرآن
از آن به تدبر یاد شده و یک
ساعت تدبر از هفتاد سال
عبادت ارزشمندتر دانسته
شده است.

 -1ادامه این تجربه واقعی را در فصل چهارم دنبال کنید.
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مطالعات مختلف نشان داده
است که مهم ترین دغدغه
معلمان در به کارگیری
روش هایی که به درک عمیق
و به کارگیری آموخته ها
در موقعیت جدید منجر
می شود ،کمبود زمان
و عدم پوشش محتوای
برنامه درسی است؛ اما
همین معلمان وقتی کار با
این روش ها را در آموزش
موضوعات درسی آغاز
می کنند ،می توانند بر این
محدودیت ها غلبه کنند.

تحلیل تجربیات معلمان در
سمینار های حرفه ای منبع
غنی برای یادگیری حرفه ای
است .این تجربیات می تواند
دانش عملی را در اختیار
معلمان قرار دهد و خالقیت
آنان را برای به کارگیری
افکار نو در تدریس
برانگیزد.

 6ـ فرایند برنامه ریزی درسی سطح مدرسه
بگذارید قبل از ورود به بحث ،به پیشینه برنامه ریزی درسی در نظام آموزشی ایران نگاهی
دوباره بیندازیم .زمانی که معلمان خود نویسندگان کتاب های درسی بودند و به تعبیری
فرصت های یادگیری را بر اساس سطح توانایی دانش آموزان و اقتضائات کالس درس تدارک
می دیدند .شاید الزم باشد کمی روی این پرسش ها تأمل کنیم:
چگونه معلمان در گذر زمان ،باور به این توانایی را از دست دادند و به مجریان صرف متون
آموزشی (کتاب های درسی) و در برخی موارد به بازگو کنندگان متن کتاب های درسی و گاهی
به مربیان آزمون سراسری تبدیل شدند؟
چگونه معلمان خواهند توانست در نقش اصلی خود به عنوان تطبیق دهندگان برنامه درسی
با نیاز ها و توانایی های دانش آموزان 1تبدیل شوند؟
تغییر نقش معلم از مجری صرف به مشارکت کننده در فرایند برنامه ریزی درسی در سطح
مدرسه در چه فرایندی قابل تحقق است؟
چگونه اجتماعات یادگیرنده در سطح مدرسه قادر به پشتیبانی حرفه ای از معلمان برای
دستیابی به مهارت های حرفهای مورد نیاز و تغییر نقش ها است؟
بگذارید برای ورود به بحث ،تجربه دو معلم را باهم مرور کنیم .این تجربیات به ما می آموزد
که چگونه معلمان می توانند با پرداختن به عالیق و نیاز های دانش آموزان به درک عمیق
مفاهیم /کسب مهارت های مورد نیاز بر اساس استاندارد های برنامه درسی مبادرت کنند.
روایت یک
تجربه

تجربه اول

معلم تقریب ًا نیم ساعت قبل ازورود دانش آموزان به کالس ،کار را با قرار دادن یک
دماسنج در یک ظرف شیشه ای دربسته (مربا) در پشت پنجره کالس ،که آفتاب از آن
به درون می تابید ،آغاز کرد .او جدولی را روی تخته کشید و یک دماسنج نیز در کنار
شیشه در بسته قرار داد .او هر پنج دقیقه یک بار اطالعات دو دماسنج را وارد جدول
می کرد .هنگامی که دانش آموزان وارد کالس شدند او از آنها خواست تا اطالعات دو
ستون جدول را تحلیل و تفسیر کنند .چه پدیده ای را مشاهده می کنید؟ دلیل وقوع
این پدیده چیست؟ چگونه می توان از وقوع چنین پدیده ای جلوگیری کرد؟ آیا زندگی
روزمره ما تحت تأثیر این پدیده قرار دارد؟ چگونه ؟
دانشآموزان آزاد بودند تا پرسشهای خود را مطرح کنند و از هر منظری که میخواهند
به مطالعه موضوع بپردازند .معلم به آنها کمک کرد تا برای یافتن پاسخ پرسشهای خود
به منابع اطالعاتی مراجعه کنند یا آزمایشهایی را برای پیشبینیهای خود انجام دهند.
در پایان دانشآموزان گرد هم آمدند و به پرسشهای طرح شده پاسخ دادند.
معلم از این فرصت یادگیری برای درک پدیده « اثرگلخانه ای» استفاده کرد.

 -1نقش معلم در سند برنامه درسی ملی«:برای خلق فرصت های تربیتی و آموزش [معلم] مسئولیت تطبیق ،تدوین ،اجرا و ارزشیابی برنامه های
درسی و تربیتی در سطح کالس درس را برعهده دارد»« .معلم باید بتواند با شناخت و گسترش ظرفیت های وجودی دانش آموزان و خلق
فرصت های تربیتی و آموزشی ،زمینه درک و انگیزه اصالح مداوم موقعیت آنان را فراهم سازد» (برنامه درسی ملی ،صفحه .)12
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تجربه دوم

معلم برای آموزش روش مطالعه تاریخ از دانش آموزان خواست تا روزنامه ها را یک تا دو هفته مطالعه کنند؛ هر رخدادی
که توجه آنها به خود جلب کرد ،را انتخاب و تالش کنند با استفاده از منابع مختلف اطالعاتی (روزنامه ها ،رادیو /تلویزیون،
شبکههای اطالعاتی ،افراد آگاه و )...اطالعات مورد نیاز دربارۀ آن رخداد را جمع آوری کنند؛ سپس اطالعات را بر اساس
روند پیشرفت رخداد تنظیم ،و تحلیل خود را از آن رخداد با ارائه شواهد معتبر ارائه کنند .آنها اجازه داشتند یکی از
مسائل محلی را در محیط زندگی خود برای مطالعه انتخاب کنند.

در این تجربه نیز فرصت یادگیری تدارک دیده شده ،به دانش آموزان در کسب مهارت «روش مطالعه پدیده ها و
مستند  سازی به کمک شواهد معتبر» کمک کرد.

آیا فرصت های تدارک دیده شده از سوی این معلمان در راستای اهداف برنامه های درسی در دوره های
تحصیلی است؟
آیا قرار گرفتن دانش آموزان در معرض این تجربیات به درک عمیق تر مفاهیم /کسب مهارت های مورد
نیاز کمک خواهد کرد؟
آیا کسب این مهارت ها توانایی آنان را در آینده در حل مسائل واقعی توسعه خواهد داد؟
چه موانعی برای بهره گیری از این روش ها در آموزش مفاهیم و مهارت ها /فرایند ها در برنامه درسی
وجود دارد؟
سه راهکار عمده برای تهیه نقشه برنامه درسی سطح مدرسه

آماده سازی فضای

برگزاری سمینار های

ورود به عرصه

عاطفی ـ روانی

آموزشی

عمل

چگونه میتوان از این موانع برای پاسخ به نیازهای دانشآموزان و درک عمیقتر محتوای درسی کمک
گرفت؟
برای پاسخ به پرسش های طرح شده و اطمینان از مداخله اثر بخش معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی،
می توان از راهکار تدوین نقشه برنامه درسی در سطح مدرسه بهره گرفت .استفاده از این راهکار مستلزم
طی فرایند سه مرحله ای «آماده سازی فضای عاطفی -روانی»« ،برگزاری سمینار های آموزشی» و «ورود
به عرصه عمل» است.
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راجرز ( 1995به نقل از تولد
 2005ص )178:معتقد است
که نوآوری ها در طول زمان
به گونه ای منتشر می شود
که شبیه یک منحنی ()s
شکل است .هر نوآوری پیش
از تجربه کردن یک دورۀ
رشد نسبت ًا چشمگیر از یک
دورۀ رشد کند تدریجی
گذر می کند .به دنبال این
مرحله ،درجه بندی پذیرش
نوآوری به تدریج ثابت
می شود و در نهایت افت
می کند .او اعتقاد دارد که
می توان افراد را برحسب
پذیرش نوآوری به گروه های
نوآوران ،پذیرندگان اولیه،
اکثریت اولیه ،اکثریت نهایی
و کندکاران (عقب ماندگان)
تقسیم کرد .رهبران
آموزشی باید تالش کنند تا
حداکثر مشارکت افراد را
برای گذر از مرحله پذیرش
اولیه جلب کنند .قرار گرفتن
مدرسه در چرخه نوآوری و
رشد حرفه ای ،اصلی ترین
مسئولیت رهبران آموزشی
است.
فولن در مطالعه خود ،که
در طی دهه  1960و 1970
انجام شد ،نشان داد که
سنجش نیازها ،رهبری
فعال ،تعامل های مدیر و
معلم و معلمان با یکدیگر،
آموزش کارکنان درباره
آنچه باید انجام شود و
چگونگی آن ،در فعالیت های
سطح مدرسه مؤثر است
(فولن.)1982 ،
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الف) آماده سازی فضای عاطفی ـ روانی
عوامل تأثیرگذار بر یادگیری ما بزرگساالن با دانشآموزان تمایز چندانی ندارد .برای آگاهی
از تأثیر جو عاطفی ـ روانی بر یادگیری ،این تمرین ساده را انجام دهید .دربارۀ یکی از بهترین
معلمانی که دردوران دانشآموزی خود داشتهاید ،فکر کنید .به احتمال زیاد شما آن معلم،
سایردانشآموزان هم کالسی و محلی را که تدریس در آن صورت گرفته است به یاد میآورید.
احتمال زیادی هست که بسیاری از مطالبی را نیز به خاطر بیاورید که در آن کالس یادگرفتهاید.
حاال فکر خود را از این مطلب رها کنید و در مورد یکی از بدترین معلمانی که در دوران
دانشآموزی داشتهاید ،فکر کنید .احتماالً در این مورد نیز آن معلم ،سایر دانشآموزان و محل
کالس را بهیاد میآورید؛ اما به یادآوردن محتوای معین آن درس برای شما بسیار دشوارتر
خواهد بود .اگر اجتماع یادگیرنده در گروی یادگیری همه اعضا و تأثیر گذاری بر یادگیری
دیگران است ،حفظ اعتماد و احترام متقابل در فرایند یادگیری حرفهای ،نقش عمدهای در
بنانهادن اجتماع یادگیری ایفا میکند .با اینکه بسیاری از معلمان فرصتهای فراهم آمده برای
تأمل در برنامه درسی را با آغوش باز میپذیرند از نظر برخی از آنها ،این امر الزم به دلیل تجربیات
منفی قبلی مثل نظارتهای غیرحرفهای ،انتظارات قالبی مسئوالن یا اولیا ــ که یادگیری را تنها
به آزمونها یا امتحانات پایانی محدود میدانند ــ دلسرد کننده است.
شاید برای شروع کار ،تهیه نقشه برنامه درسی ،بهتر باشد .ابعاد مسئله و دستاورد های
آن را در سمینار های حرفه ای به بحث بگذارید .وقتی کار تهیه نقشه برنامه درسی را در
سطح مدرسه آغاز می کنید ،همکاران شما با انتظارات جدیدی از جانب شما روبه رو می شوند.
چیز های زیادی مطرح می شود که باید یاد بگیرند .در این میان عدهای از همکاران به دلیل
عالقه شخصی یا تجربیات پیشین ،مطالب را سریع تر یاد میگیرند .برای عدهای دیگر نیز فرایند
یادگیری ،کار پر زحمتی است و باید انرژی زیادی برای پیوستن به این حرکت صرف کنند.
هر دو گروه باید از فرصت های الزم برای یادگیری و کسب تجربه برخوردار باشند و بتوانند از
پشتیبانی عاطفی و علمی شما و سایر همکاران برخوردار شوند.
در فضای یادگیری حرفهای ،بیشتر معلمان دوست دارند آنچه را از آنان خواسته میشود
به درستی انجام دهند؛ لذا در برخورد با انتظارت جدید از سوی شما ،آنان نگران عملکرد خویش
و نتایج آن میشوند .این نگرانی باید از سوی شما و قبل از ابراز آن از سوی آنان دریافت ،و
برای آن راه چاره ای اندیشیده شود (مثل سمینار های خصوصی ،گفت وگو های غیر رسمی
و .)...ممکن است در ذهن خیلی از آنها این پرسش ایجادشود که آیا نقشه های برنامه درسی
ابزار اندازه گیری توانایی آنان در تدریس است .ازاینرو ،الزم است آشکارا در مورد این پرسش
یا پرسش هایی از این دست در آغاز کار گفت وگو ،و امنیت خاطر الزم برای مشارکت سازنده
آنان در فرایند رشد حرفهای ایجاد شود .بر این موضوع تأکید کنید که نقشه های برنامه درسی
در سطح مدرسه تنها برای کمک به یادگیری دانش آموزان و درک عمیق تر مطالب از سوی
آنان تهیه می شود .با طرح تجربیات سایر معلمان و دغدغه های آنها (مسئله زمان و پوشش
محتوای برنامه درسی رسمی) هنگام به کارگیری روش های جدید و افزایش نقش آنان در
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فرایند برنامه ریزی درسی امنیت خاطر الزم را برای شروع این حرکت جدید ایجاد کنید .توجه
کنید که گفت وگوهایی از این دست باید به روش های جاری مدرسه تبدیل شود تا ج ّوی آکنده
از امنیت و رشد حرفهای فراهم گردد.
ب) برگزاری سمینارهای آموزشی
تأثیر سمینار های آموزشی ،که در آن امکان کسب تجربه های عملی همراه با بحث های
نظری وجود دارد ،زمینه الزم را برای به چالش کشیدن پیش فرض ها ،کسب آگاهی نسبت
به افکار نو ،آمادگی برای به تجربه گذاشتن افکار جدید برای یادگیری از تجربه و یادگیری از
طریق تجربه را تدارک می بیند .آموزشهای مبتنی بر تجربه های عملی به ما فرصت می دهد
تا آنچه را در نظریه ها مطرح می شود به صحنه کالس درس و مدرسه بکشانیم و آنها را مورد
وارسی دوباره قرار دهیم و از این طریق روش هایی را برای به کارگیری یافته های علمی در
عرصه عمل شناسایی کنیم .به طور معمول بحث های نظری به طرح چیستی ها می پردازد؛ اما
چگونگی به کارگیری این یافته های علمی وابسته به موقعیت است .درک ویژگی های موقعیت
و به کارگیری یافته های علمی در این موقعیت ها تنها توسط کسانی امکان پذیر است که در
عرصه عمل حضور دارند و آن موقعیت را تجربه می کنند ،لذا آموزش هایی که صرفاً سخن از
برخی نظریه ها به میان می آورد ،تنها برای صدور گواهی ها کارآیی دارد و کمتر می تواند به
معلمان در تصمیمات تأثیرگذار در موقعیت های واقعی تدریس کمک کند.
تجربه یک تغییر :حدود  15سال پیش بود که یکی از مسئوالن عالقه مند و دلسوز آموزش و
پرورش ،فکر تغییر مدارس را با ارائه طرحی تحت عنوان «طرح غنی سازی مدرسه» آغاز کرد.
او اعتقاد داشت که رشد و توسعه آموزش و پرورش در گروی رشد و توسعه مدارس و معلمان
است .ویژگی متمایزکننده این طرح تمرکز آن بر برنامه درسی سطح مدرسه و شکل گیری
گروه حرفهای (متشکل از مدیر ،معلمان و سایر کارکنان مدرسه) برای به کارگیری ظرفیت های
بالقوه اولیا و جامعه محلی بود .برای آشنایی شما با این طرح و نتایج آن در ادامه دو مورد
از تجربیات مدیران این مدارس از دید تأثیر آن بر رشد و توسعه حرفهای معلمان و تغییر
کارکرد ها و عملکرد های مدرسه ارائه می شود.

تجربه تغییر مستلزم
خطرپذیری و زیر
سؤال بردن روش های
جاری است .بدون تغییر در
روش ها/فرایندها ،تغییر
چندانی روی نمی دهد.
برمن و مک اللین ()1977
در بررسی های خود نشان
داده اند که وجود منابع مالی
یا مادی ،تغییرات را ضمانت
نمی کند مگر اینکه موقعیت
و راهبردهایی در سطح
مدرسه این مساعدت های
خارجی را تقویت کند.
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روایت یک
تجربه

تجربه اول

مدیر یکی از مدارس پسرانه در استان بوشهر« :مدرسه من در حاشیه شهر قرار داشت و تقریب ًا
همه ساله تا آبان ماه سازمان مدرسه بسته نمی شد .شما می دانید که بسته نشدن سازمان مدرسه تا
آبان ماه یعنی چه .من مجبور بودم تمام دانش آموزان مهاجر ،یا آنهایی را بپذیرم که با افت تحصیلی
روبه رو بودند .در چنین وضعیتی صحبت از کیفیت آموزش کردن به شوخی بیشتر شبیه بود؛ اما با
شکل گیری یک گروه حرفهای در سطح مدرسه و آموزش هایی که ماهیت ًا جنبه عملی داشت و به ما
نشان می داد که چگونه می توانیم با همین امکانات محدود ،کیفیت آموزش را تغییر دهیم ،نگاه اولیا و
جامعه محلی تغییر یافت .وقتی از جانب منطقه ،مدرسه ما به عنوان مجری طرح انتخاب شد ،موضوع را
با یکی دو نفر از همکاران عالقه مند در میان گذاشتم .به واقع خود ما هم از اینکه در چنین مدرسه ای با
این درجه از موفقیت مشغول کار بودیم ،احساس رضایت نداشتیم .در جلسات مدیران از اینکه همیشه
مدرسه ما به عنوان یک مدرسه  ...نشان می شد ،احساس خوبی نداشتم .موضوع را در شورای معلمان
مطرح کردم و تصمیم گرفتیم تا در دوره های آموزشی که به این منظور تشکیل می شد ،شرکت کنیم.
خوشبختانه آموزش ها بیشتر ماهیت عملی داشت و به من نشان داد که چگونه می توانم با تحلیلی
واقع بینانه از موقعیت مدرسه (با همه محدودیت ها) ظرفیت هایی را برای شروع حرکت شناسایی کنم.
این ظرفیت ها اولیای مدرسه بودند .آنها امکان مشارکت مالی در اداره مدرسه نداشتند؛ اما باور داشتند
که «مدرسه تنها مکانی است که می تواند به آنها کمک کند تا آینده بهتری را برای فرزندان خود رقم
بزنند» ،این باور مشترک آنان بود .اغلب پدران کارگران ساده ای بودند که تالش می کردند با دسترنج
خود زندگی فرزندانشان را با سالمت اداره کنند .از آنجا که معموالً در شهر های کوچک شناخت جامعه
محلی نسبت به یکدیگر بیشتر است از همکاران خواهش کردم تا به صورت انفرادی با اولیایی که نسبت
به آنها شناخت دارند ،ارتباط برقرار کنند .حاصل این ارتباط ها شناسایی ظرفیت های پنهان مدرسه بود.
ظرفیت به سازی فضا های مدرسه ،آموزش های حرفهای ،ساخت و تولید برخی محصوالت با مشارکت
دانش آموزان و ....در تابستان آن سال ما توانستیم با مشارکت خانواده ها و دانش آموزان فضای مدرسه
را بازسازی کنیم و به همین دلیل منطقه هم آمادگی پیدا کرد تا مدرسه را تا حدی تجهیز کند .حرکت
رو به پیش آغاز شده بود .اقدام بعدی باید از سوی نیروهای مدرسه آغاز می شد.
دسته دوم آموزش هایی که ما از طریق این طرح دریافت کردیم ،چگونگی تغییر فرایند های آموزش بود؛
سمینار های حرفه ای که در سطح مدرسه تشکیل شد و ما ساعت ها دربارۀ تغییر فرایند های آموزش
با یکدیگر بحث و گفتگو می کردیم .ما باید به اولیا ،دانش آموزان و منطقه نشان می دادیم که از این
ظرفیت ها بهخوبی استفاده می کنیم .نتایج قبولی دانش آموزان در پایان سال به همه ما انرژی مضاعفی
برای دنبال کردن این حرکت بخشید .بعد از گذشت دو سال از اجرای طرح ،ما موفق شدیم سازمان
مدرسه را در مرداد ماه ببندیم و این موفقیت بزرگی بود .شاید کلید موفقیت ما این بود که چیزی برای از
دست دادن نداشتیم .در سمینارهای آموزشی سطح مدرسه کسی از اینکه بگوید نمی دانم نگران نبود.
همه ما می دانستیم که چیز های زیادی هست که باید یاد بگیریم و تجربه های جدیدی هست که باید
خود را با آن روبه رو کنیم .از اینکه اشتباه کنیم ،نمی ترسیدیم .می دانستیم که وضع از آنچه هست بدتر
نخواهد شد .وقتی پرسشی در جمع مطرح میشد ،همه خود را مسئول پاسخگویی به آن می دانستند و
گاه می شد که ساعت ها برای یافتن پاسخ آن با هم به گفتگو می نشستیم .شیرینی یادگیری هایی از این
دست به حدی بود که صرف زمان و سختیهای ناشی از کار زیاد را احساس نمی کردیم.
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تجربه دوم

مدیر یکی از مدارس استان آذربایجان غربی نیز در بیان خاطرات خوداظهار کرد« :وقتی کار را شروع
کردم ،مدرسه من یکی از مدارس عادی در سطح استان بود .امکانات خاصی نداشتم و معموالً برای تأمین
منابع و به کارگیری معلمان کارآمد با دشواری روبه رو بودم .پس از اجرای این طرح  ،مدرسه ما به مدرسه
هیئت امنایی تبدیل شد و توانستم با کمک اولیا امکانات آموزشی زیادی را برای دانش آموزان تدارک
ببینم و حتی فضایی برای نگهداری حیوانات اهلی برای مطالعه موجودات زنده از سوی دانش آموزان
تدارک ببینم .اولین مدرسه دولتی بودم که از سامانه آب گرم برای دانش آموزان مدرسه استفاده کردم.
به یاد دارم که در یک سمینار آموزشی یکی از معلمان مدرسه ،که حدود  29سال سابقه کار داشت
به من گفت :ای کاش می توانستم به عقب برگردم و این سال های خدمت را تکرار کنم .وقتی مشارکت
فعال دانش آموزان را در کالس شاهد هستم و می بینم که چگونه خود به راه حل ها دست پیدا می کنند و
قادرند فهم خود را در موقعیت های متفاوت به کاربگیرند از اینکه طی این سال ها نتوانستم با این روش با
دانش آموزانم کار کنم ،احساس  ......می کنم «.ای کاش می شد زمان را به عقب برگرداند».
برای شروع ،کار را با همکاران عالقه مند آغاز کردم .تالش کردم تا در هر پایه ای ،همکاری را درگیر فرایند
اجرای طرح کنم که دیگران نسبت به او پذیرش علمی داشتند .کار را با برگزاری جلسات آموزشی آغاز
کردم و به آنها قول دادم که وضعیت را برای پیشبرد کار ها تدارک خواهم دید .سمینار ها را با طرح
مسئله های یادگیری دانش آموزان آغاز می کردیم و معموالً بعد از یکی دو سمینار ،راه حلها شناسایی
میشد و چگونگی عملیاتی شدن آنها در قالب طراحی فرصت های یادگیری اثر بخش به گونه  ای که
انعکاس دهنده راه حل ها در عرصه عمل آموزش باشد،پایان می یافت.
وقتی تعدادی از طرحهای آموزشی در قالب برنامه آموزش پایه اول ،دوم و ...آماده شد ،اولیا را دعوت
کردم و گزارشی از برنامه هایی را ارائه نمودم که قرار بود در سال تحصیلی بعدی به اجرا گذاشته شود.
مشارکت معلمان در معرفی برنامهها بسیار کارساز بود و اولیا اطمینان پیدا کردند که شاهد تغییراتی در
فرایند های آموزش و یادگیری دانش آموزان خود خواهند بود .این ارتباط سازنده و هدفمند میان اولیا و
نیروهای آموزشی مدرسه سرآغاز این حرکت سازنده و تداوم آن بود.

کراندال و همکاران ()1982؛
لوئیس و روزن بالم ()1981
در بررسی های خود نشان
می دهند که برداشت و
معلمان مجری
ذهنیت
ِ
تغییر برنامه درسی در
کیفیت برنامه ها ،در اجرا
و خوبی اجرای آن مؤثر
است.مک اللین و مارش
( )1978نیز به تعدادی
پژوهش های متقن اشاره
می کنند که نشان می دهد
هنگامی که فعالیت های
مربوط به آموزش کارکنان
وجود نداشته باشد ،در
عمل تغییراتی اندک
اتفاق می افتد ،برعکس،
هنگامی که فعالیت های
تربیت کارکنان ،قبل و در
خالل به کارگیری یک ایده
جدید انجام می شود ،در
عمل تغییراتی قابل توجه
اتفاق می افتد.

تجربه آغاز تغییر به ما نشان میدهد که تشکیل جلسات بحث و گفتگو و سمینارهای آموزش
حرفهای با مشارکت تمام کارکنان مدرسه ،نقش تعیینکنندهای در فهم مشترک و تداوم تغییر
در سطح مدرسه دارد .وجود فضایی امن و در عین حال چالش برانگیز ،که امکان یادگیری ،تجربه
و تأمل دربارۀ تجربیات را برای تمام مشارکت کنندگان فراهم میکند ،اقدامی اساسی در فرایند
تغییر است .هر مقدار فرصتهای یادگیری امکان طرح پرسشهای چالش برانگیز را بیشتر
فراهم کند که به بهکارگیری یافتههای نظری در مرحله عمل ناظر است؛ به شرکتکنندگان
برای تصمیم گیری در موقعیتهای واقعی و خلق فرصتهای یادگیری اثربخش در سطح
کالس و مدرسه کمک بیشتری خواهد کرد .حضور شما به عنوان رهبر و هدایت کننده جریان
تغییر در سطح مدرسه در این سمینارها ضروری است .شما باید بتوانید طی این جلسات،
فرصتهایی را برای واکاوی احساسی و انعکاس دیدگاههای مشارکت کنندگان از طریق تأمل و
تحقیق تدارک ببینید .عالوه براین ،اعضای اجتماع یادگیرنده باید فرصت به اشتراک گذاشتن
تجربیات رسمی و غیر رسمی را برای ورود به مرحله عمل دارا باشند .ایجاد محیطی امن برای
به اشتراک گذاشتن پرسشها و تالش جمعی برای پاسخ به آنها ،تقویت روحیه خطرپذیری و
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راهنمای عمل ...
به نظر آیزنر از میان
عوامل یا عناصر مختلف
برنامه درسی  ،متخصصان
موضوعی تنها در زمینۀ
انتخاب محتوا ـ و آن هم با
توجه به اشراف و بصیرتی
که نسبت به ساختار
رشته علمی خود دارند ـ
می توانند نقش پررنگ تری
را در این رابطه ایفا کنند؛
اما در تصمیم گیری در
مورد سایر عناصر و عوامل
برنامه درسی ،از قبیل
فعالیت ها و تجربه های
یادگیری ،روش های
یاددهی ـ یادگیری ،تولید
مواد و منابع آموزشی و
ارزشیابی ،تکیه بر آگاهی
ِ
و
بصیرت دست اندرکاران
علم نظر و عمل در تعلیم و
تربیت ،گریزناپذیر است.

پذیرش خطاهای ناشی از تجربه جدید ،بهره گیری از ظرفیتهای خارج از مدرسه (اعم از اولیا،
متخصصان ،جامعه محلی) و...
ج) ورود به عرصه عمل:
در این مرحله کارکنان مدرسه به مثابه اجتماع یادگیرنده به سازمان دهی دوباره الگو های
ذهنی خود میپردازند به گونه ای که معلم را در نقش مشارکت کننده در فرایند برنامه ریزی
درسی بپذیرند و آمادگی الزم را برای عمل بر مبنای این الگوی ذهنی جدید به دست می آورند.
در این مرحله معلمان برای ورود به عرصه عمل بیش از هر زمان دیگری ،نیازمند حمایت و
پشتیبانی حرفهای هستند.
برخورداری از حمایت های عاطفی ــ روانی (به صورت فردی /در گروه)؛
پیش بینی و کنار آمدن با نگرانی های ناشی از عدم موفقیت احتمالی؛
حمایت از افکار نو و پشتیبانی برای عملیاتی کردن آنها؛
پاسخ به پرسش های علمی و حرفه ای حاصل از ورود به عرصه عمل و. ...
از جمله مواردی که شما به عنوان رهبر آموزشی مدرسه باید نسبت به آن حساس باشید،
برنامه ریزی و تدارک زمینۀ شکل گیری فرهنگ سازمانی در سطح مدرسه است .این حمایت ها
باید تا مرحله تغییر نقش ها و شکل گیری یک فرهنگ و سبک زندگی حرفهای در سطح مدرسه
ادامه یابد .با شکل گیری چنین فرهنگی در سطح مدرسه ،حمایت و پشتیبانی از نوآوری ها از
سوی معلمان آغاز خواهد شد و به تدریج به جریانی طبیعی و جاری در سطح مدرسه تبدیل
خواهد شد .بحث و گفتگو دربارۀ تأثیر نقشه ها در دستیابی به اهداف و انتظارات ،چگونگی
تهیه نقشه برنامه درسی در سطح مدرسه ،نحوه پوشش دادن به اهداف برنامه درسی تجویزی
و غیرتجویزی در سطح مدرسه ،چگونگی هدایت جلسات نقد و بررسی و پاسخ به پرسش های
طرح شده در جریان عمل ،چگونگی مشارکت معلمان در گروه های کاری با ترکیب بندی های
مختلف از جمله موضوعات مورد بحث در این مرحله است.
1

 Reconfigurationـ1
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پذیرش مسئولیت فردی تک تک اعضا در برابر یادگیری خود ،تعیین اهداف یادگیری و
ارزیابی میزان موفقیت های کسب شده برای ادامه حیات اجتماع یادگیرنده ،شرط ادامه حیات
این حرکت فرهنگ ساز است .در چنین موقعیتی افراد از یادگیری خود انرژی می گیرند و
لذت یادگیری و فراگرفتن مسائل جدید سبب می شود که چالش های ناشی از به کارگیری
روش ها و راهکار های جدید را بپذیرند و یادگیری خود را درکنار یادگیری دیگران (همکاران/
دانش آموزان) توسعه دهند.

7ـ نقشۀ برنامه درسی سطح مدرسه
بگذارید برای پرداختن به دغدغه های معلمان در پذیرش نقش خود به عنوان مشارکت کننده
در فرایند برنامه ریزی درسی به تجربه دو معلم یاد شده بازگردیم .چگونه این معلمان میان
یادگیری های رسمی (کتاب درسی) و یادگیری های غیر رسمی (آنچه برخاسته از عالیق و
نیاز های دانش آموزان است ).پیوند برقرار کردند؟ احتماالً آنها برای تصمیم گیری در این زمینه
به پرسش هایی از این دست پاسخ داده اند:
 1به واقع آنچه در کتاب درسی ارزش یادگیری دارد و در فرایند آموزش باید بر آن تأکید شود
چیست؟
 2کسب چه توانایی هایی موفقیت های دانش آموزان را پس از فراغت از تحصیل تضمین
خواهد نمود؛ زمانی که وارد زندگی واقعی می شوند؟
 3آیا تمرکز آموزش بر به یاد سپاری واقعیت ها و اطالعات جزئی ــ که عموماً در آزمون های
چند گزینه ای مورد پرسش قرار می گیرد ــ توانایی آنان را برای روبه رو شدن با چالش ها و
مسائل واقعی افزایش خواهد داد؟
 4چگونه می توان بین مباحث و اطالعاتی که هر روزه دانش آموزان با خود به کالس می آورند
و محتوای برنامه درسی رسمی پیوند برقرار کرد؟
 5چگونه می توان به نیاز های دانش آموزان خاص در کنار سایر دانش آموزان پاسخ داد؟

ایجاد تغییر و رشد حرفه ای،
چالشی دوجانبه است .از
طرفی باید بیاموزیم در
افکار پذیرفته تردید کنیم.
در عین حال به استقبال
افکار جدید برویم و آنها
را مورد آزمون قرار دهیم.
فقط در این وضعیت است
که مدرسه به اجتماع
یادگیری واقعی تبدیل
می شود؛ یعنی اجتماعی
که اطالعات جدیدی در
مورد موقعیت خود به دست
می آورد و از آن اطالعات
برای بهبود وضع استفاده
می کند .اگر بپذیریم که
رشد حرفه ای مستمر در
گروی یادگیری مستمر
است ،باید نگرش مان را
نسبت به روش های طراحی،
اجرا و سنجش برنامه های
رشد حرفه ای مورد بازنگری
قرار دهیم.

این دو معلم برای پاسخ به پرسش های خود فرایند زیر را دنبال کردند:
شناسایی نیازها :چه چیزی موجب برانگیختن دانش آموزان می شود و کمک می کند تا
آنها پرسش های ذهنی خود را مطرح کنند که انعکاس دهنده عالیق ،دانسته ها ،ابهام ها و  ....در
زمینه گاز های گلخانه ای /روش مطالعه وقایع و ارائه شواهد معتبر برای یافته های خود است.
مطالعه دقیق متن کتاب درسی :کتاب علوم تجربی /کتاب مطالعات اجتماعی
استخراج مفاهیم ،مهارت ها و فرایند های اساسی :پدیده گاز های گلخانهای ،روش
مطالعه تاریخ ،شواهد تاریخی
استخراج سایر اطالعات از متن کتاب درسی :علت های شکل گیری پدیده گاز های
گلخانهای ،آثار گاز های گلخانهای بر زندگی جانداران و  ...یا حوادث تاریخی در یک یا چند
دوره مشخص ،اطالعات تاریخی دست اول و دست دوم و ....
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ترسیم نقشه برنامه درسی :1برای شناسایی رابطه طولی و عرضی میان مفاهیم و مهارت ها،
شناسایی خأل ها یا احتماالً همپوشی ها ،فرصت های یادگیری که امکان خلق آن با توجه به
دانسته های پیشین وجود دارد و نهایتاً چگونه این فرصت ها می تواند بستر یادگیری های بعدی
را فراهم سازد.
2
ترسیم نقشه ذهنی :که انعکاس دهنده رابطه میان مفاهیم ،مهارت ها    /فرایند های اساسی
و سایر اطالعات ارائه شده در متن کتاب درسی است.
طراحی فرصت یادگیری /سنجش :که در آن همه دانش آموزان قادر باشند با توجه به
دانسته ها و عالیق خود درگیر فعالیت شوند و با درکی که نسبت به مفهوم /کسب مهارت
مورد نظر به دست می آورند ،در رویارویی با مسائل /پرسش های جدید بتوانند با استفاده از
دانش کسب شده به پرسش  ها پاسخ ،و یادگیری خود را توسعه دهند.

 8ـ انواع نقشه های برنامه درسی
نوآوری همیشه با
خطرپذیری همراه است،
وقتی معلمان فعالیت های
جدیدی را در کالس هایشان
تجربه می کنند برای اینکه
بدانند اساس ًا این تجربیات
جدید مفید هستند یا خیر،
و بتوانند در مورد اثربخشی
آنها قضاوت کنند ،نیازمند
تعامل سازمان یافته با دیگر
همکاران خود در سطح
مدرسه یا منطقه هستند.
این حرکت سازمان یافته
می تواند به کمک نقشه های
برنامه درسی در سطح
مدرسه اتفاق بیفتد.

نقشه های برنامه درسی در سطح مدرسه می تواند با تمرکز بر نیاز های یادگیرندگان و
اقتضائات محیطی به عامل تغییر و هویت بخش مدرسه در سطح منطقه /ملی تبدیل شود؛ اما
گرفتن چنین تصمیماتی نیازمند مشارکت معلمان و سایر عوامل تأثیرگذار است؛ از این رو
برای آغاز کار تهیه نقشه برنامه درسی ،اعضای گروه باید بر سر چارچوبی مشترک به توافق
برسند تا هنگام تدوین نقشه با یکدیگر ارتباط مؤثرتری برقرار سازند و به تصمیمات بهتر کمک
کنند .نقشه برنامه درسی ،تصویری از یادگیری دانش آموزان در دوره ها و پایه های مختلف
را بر اساس آنچه به واقع در کالس های درس یا سطح مدرسه اتفاق می افتد ،ارائه می کند.
پیکره بندی نقشه های برنامه درسی می تواند به روش های مختلفی صورت بگیرد .ممکن است
شما نقشه ها را با تکیه بر یک موضوع درسی در یک دوره تهیه کنید یا نقشه شما حاوی تمام
موضوعات درسی در یک پایه باشد .تلفیق چند موضوع درسی هم زمان در دوره و پایه نیز یکی
دیگر از روش های تهیه نقشه های برنامه درسی در سطح مدرسه است.در ادامه این بحث بیشتر
توضیح داده خواهد شد.
نقشه ها با هر روشی که تهیه شود ،عالوه بر پرداختن به نیاز ها یا اولویت های مدرسه،
که انعکاس هویت مدرسه است (مثل تربیت در ساعت های مختلف) ،می تواند تکرار ها و
شکاف ها/خأل ها در برنامه درسی (که ممکن است ناشی از سطح برنامه ریزی یا سطح یادگیری
دانش آموزان باشد ).را نیز منعکس سازد ،و به تلفیق و یکپارچگی برنامه درسی برای دستیابی
به یادگیری عمیق و معنادار کمک کند .برای تدوین نقشه برنامه درسی در سطح مدرسه
آشنایی با عناصر برنامه درسی و چگونگی تدوین آن ضروری است.
  1ــ در ادامه بحث ،این مفهوم به صورت مشروح مورد بحث قرار خواهد گرفت .برای مطالعه نمونه های نقشه برنامه درسی می توانید به فصل
آخر مراجعه کنید.
2ــ نقشه های ذهنی ،روشی برای بازنمایی بصری اطالعات است .نقشه های ذهنی کمک می کند تا بین اطالعات مختلف اعم از آنچه از پیش
می دانیم و آنچه قصد یادگیری آن را داریم ،پیوند برقرار ،و به درک عمیق تر مطلب دست پیدا کنیم.
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9ـ عناصر نقشة برنامه درسی
همانطور که در فصل پیش ذکر شد ،برنامههای درسی در سطح مدرسه ،ساختار نسبتاً سادهای دارد .برخی از
مهمترین این عناصر شامل اهداف ،محتوا ،زمان و فرصتهای یادگیری است که در ذیل به آنها پرداخته خواهد شد.
اهداف :پرداختن به اهداف در تمامی انواع برنامه ریزی ،نقطه آغاز و تعیین کننده جهتی است که
تولید کنندگان برنامه قصد دستیابی به آن را دربازه زمانی مشخص دارند .این اهداف باید واقع بینانه و قابل
دستیابی باشد .تعیین تکلیف برای اهداف در نقشه برنامه درسی در سطح مدرسه از سویی انعکاس دهنده
اهداف در سطح دوره های تحصیلی ،و از سوی دیگر اهداف ویژه ساز مدرسه است؛ آنچه به عنوان نیاز یا
اولویت های یادگیری دانش آموزان از سوی گروه های حرفهای در سطح پایه یا دوره تحصیلی با مشارکت
معلمان ،اولیا و دانش آموزان تعیین می شود .اولویت ها یا نیاز های شناسایی شده می تواند دارای وجه مشترک
یا اختصاصی (گروه خاصی از دانش آموزان) باشد .وجود انعطاف در اهداف نقشه برنامه درسی در سطح
مدرسه باعث می شود تا گروه های بیشتری از دانش آموزان را پوشش دهد و آنها متناسب با نیاز ها و عالیق
خود در طرح های پژوهشی طرح ریزی شده مشارکت کنند.
محتوا :تعیین تکلیف برای محتوای نقشه برنامه درسی در سطح مدرسه در دو مرحله صورت میگیرد :در
مرحله اول گروههای حرفهای متشکل از معلمان به تفکیک موضوعات درسی /پایههای تحصیلی بهتحلیل و
استخراج یادگیریهای اساسی در برنامه درسی رسمی (کتابهای درسی) میپردازند .این یادگیریها شامل
مفاهیم اساسی ،مهارتها و فرایندهای درسی در هر یک از موضوعات درسی است .سمینارهای حرفهای
معلمان هر پایه /موضوع درسی در گروههای کوچک و سپس طرح آن در گروه بزرگتر به پاالیش محتوای
شناسایی شده کمک میکند .چینش این محتوا در نقشه برنامه درسی بر حسب ارتباط افقی یا عمودی
محتوا به دلیل حفظ توالی منطقی ،ضروری است .استخراج و چینش محتوا در نقشه برنامه درسی به معلمان
پایه و دوره تحصیلی اجازه میدهد تا خأل   /شکافها و همپوشیها ،ارتباطها را شناسایی کنند ،آنچه معموالً
بدون بررسیهای عمیق از سوی معلمان مغفول میماند و خود به مانعی بر سر یادگیری دانشآموزان تبدیل
میشود .در مرحله دوم نیازها یا اولویتهای شناسایی شده در سطح مدرسه در قالب یادگیریهای اساسی
مورد تأکید در سطح مدرسه مشخص میگردد که میباید به کمک فرصتهای یادگیری طراحی شده تحقق
یابد .این یادگیریها میتواند در ادامه و تکمیل کننده /توسعه دهنده محتوا در برنامه درسی رسمی یا نیازهایی
باشد که در سطح مدرسه تشخیص داده شده است .یکپارچهسازی محتوا در قالب نقشه برنامه درسی در
سطح مدرسه شاید یکی از حساسترین بخشهای کار گروه حرفهای بزرگتر باشد .به این منظورگروه باید
به پرسش  های ذیل پاسخ دهد:
چرا این محتوا اهمیت دارد؟
چه جذابیتی در این موضوع و محتوا برای شما (معلم) و یادگیرندگان وجود دارد؟
در جهان واقعی ،چه کسی از این محتوا استفاده کرده و کار مهمی با آن انجام داده است؟
یادگیری چه چیزی ،مهم و مطلوب است و قرار است دانش آموزان با فراگیری آن به چه درک /توانایی
دست پیداکنند؟
فرصتهای یادگیری :در فرایند برنامهریزی درسی ،مرحل ه طراحی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
اگر معلمان توانایی انجام چنین کاری را کسب کنند نه تنها فرایند تدریس آنها اثربخشتر خواهد شد بلکه به
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درک عمیقی از برنامه درسی و اهداف آن دست خواهند یافت .این توانایی به معلمان کمک میکند تا نه تنها
نقش خود را به عنوان مجری برنامه درسی تغییر دهند ،بلکه برنامهای را اجرا کنند که خود خالق آن هستند
و در طراحی آن نقش بسزایی داشتهاند.
هنگامی که معلمان به طراحی فرصت های یادگیری اقدام میکنند ،می توانند طراحی خود را در قالب
واحد یادگیری سازمان دهی کنند .این کار به آنها کمک می کند تا از طرح درس های روزانه فاصله بگیرند
و بتوانند چند رویداد یادگیری به هم مرتبط و معنادار را سازمان دهی کنند ،که با ارائ ه آن میتوان به پیامد
عقالنی مهمی دست یافت؛ پیامدی که اغلب اوقات نمی توان از طریق طرح درسهایی که به صورت پراکنده
و به صورت روزانه ارائه میشود به آن دست یافت .افزون بر آن ،هدف از طراحی هر واحد یادگیری این است
که یادگیرنده بتواند از آنچه یاد میگیرد ،معنای تازه ای بسازد و آنچه را آموخته است با استقالل و اثربخشی
روز افزون در موقعیت های پیچیده زندگی واقعی به کار ببرد .در تجربه معلمانی که پیش از این مطرح شد
در واقع معلم مجموعه ای از تجربیات یادگیری به هم پیوسته را برای دانش آموزان تدارک دید که طی چند
جلسه (که ممکن است پیوسته یا ناپیوسته باشد) آنها بتوانند به پیامد عقالنی مهمی دست یابند.
برخی از ویژگی های این دسته از فرصت های یادگیری شامل
اهداف یادگیری روشن و انتظارات از دانش آموزان شفاف است.
یادگیرنده با مسائل ،پرسشها و موضوعات واقعی کار میکند.
معلم منابع الزم یادگیرنده را فراهم می سازد و با طرح پرسش ها یادگیری را هدایت می کند.
تفاوتهای فردی (سبک های یادگیری ،سطوح مهارت و عالئق) در نظر گرفت ه شده است.
خودسنجی مورد تشویق قرار میگیرد و زمینهای فراهم می شود تا یادگیرندگان از طریق کاربرد آموختهها در موقعیت
واقعی درک خود را نشان دهند.
نقش اصلی معلم ،مربیگری به منظور ساخت معنا در یادگیرنده است و پیوسته ساخت معنا و انتقال یادگیری به موقعیت
جدید را بررسی می کند،

مهم تر از همه اینکه ،معلم بر یادگیری تمرکز دارد و نه بر تدریس.

زمان :وقتی با گروهی از معلمان در یکی از مدارس شناخته شده مشغول بحث و گفتگو دربارة مسائل
و مشکالت آموزشی بودیم ،یکی از معلمان رو به من کرد و گفت « :چه کنیم که در کالس وقتی درس را
می دهیم همه متوجه می شوند؛ تمرین ها را هم که حل می کنیم کسی مشکلی ندارد؛ اما سر جلسه امتحان
همین که کمی سؤال امتحان با آنچه در کالس مطرح شده است ،تفاوت پیدا می کند ،بیشتر بچه ها از
پاسخگویی به سؤال باز می مانند»؟ از این معلم محترم سؤال کردم که به طور معمول زمان  90دقیقه آموزش
را چگونه بین تدریس و تمرین ها توزیع می کنید .در پاسخ گفت« :معموالً  20دقیقه درس می دهم و 70
دقیقه تمرین می کنیم» .توصیه کردم که برای درک عمیق تر مباحث ،این نسبت را برعکس کنید؛ یعنی 70
دقیقه درس بدهید و  20دقیقه تمرین کنید .در بهترین حالت تمرین ها به تثبیت یادگیری منجر می شود
اما موجب تعمیق و گسترش یادگیری نخواهد شد.
از نظر معلمان موفق ،اصلی ترین سرمایه معلمان زمان آموزش است .امروزه بسیاری از دبیرستان ها به
دالئل زیادی به زمان بندی مجموعه ای (تراکمی 90دقیقه) در برنامه ریزی روی آورده اند .یکی از فوائد این
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روش این است که زمان بیشتری برای پردازش و فهم دانش آموزان در اختیار معلمان قرار
می دهد؛ اما از آنجا که امروزه ذهن دانش آموزان به دریافت اطالعات جدید از محیط عادت
کرده ،توجه و تمرکز بر یک موضوع برای مدت طوالنی برای بسیاری از آنها مشکل است .این امر
به ویژه موقعی صادق است که معلم همه کار را در آموزش به عهده داشته باشد؛ مانند تدریس
به شیوه سخنرانی.
اثر تقدم و تأخر در یادسپاری به ویژه بر زمان بندی مجموعه ای اثر مهمی دارد .یک جلسه
 90دقیقه ای می تواند هم موهبت زا و هم مصیبت زا باشد؛ بسته به اینکه زمان آموزش چگونه
به کار گرفته شود .اما زمانی که فرصت های یادگیری در قالب طرح ها سازمان دهی می شود،
به دلیل سطح درگیری دانش آموزان اثر تقدم و تأخر در یادسپاری مطالب به مقدار زیادی
کاهش پیدا می کند؛ چون فعالیت ها خود دارای آغاز و میانه و پایانی است که به حفظ سطح
تمرکز دانش آموزان کمک می کند .تنوع در روش های ارائة یافته ها از سوی دانش آموزان ،تنوع
موضوعات مطرح شده از سوی آنان ،پرسش های جدیدی که در فرایند بحث و ارائة یافته ها
مطرح می شود ،اثر تقدم و تأخر را در یادگیری کاهش می دهد.
نکته مهم استفاده سازمان یافته از زمان آموزش برای یکپارچه سازی برنامه درسی رسمی
و غیر رسمی در قالب طرح ها /تحقیقات /سمینار های دانش آموزی است .شرح هر یک از این
روش ها در ادامه بحث خواهد آمد .پاسخ به این پرسش ها نسبت زمان اختصاص یافته به برنامه
درسی رسمی و غیررسمی (زمان در اختیار مدرسه 50 ،تا  100ساعت) را مشخص می کند.
چه مقدار از زمان رسمی باید در اختیار طرح ها قرار داده شود؟
طرح ها تا چه میزان محتوای برنامه درسی رسمی را پوشش می دهد؟
چه مقدار از فعالیت ها می تواند در قالب تکالیف یادگیری فردی و گروهی در خارج از ساعات
آموزش رسمی سازمان داده شود؟
چه مقدار از زمان باید به صورت متمرکز و با حضور همه دانش آموزان سازمان داده شود و
چه مقدار می تواند به صورت فردی یا در گروه های کوچک سازمان یابد؟
آیا زمان غیر رسمی به صورت متراکم مورد استفاده قرار می گیرد یا به صورت توزیع شده (این
امر به ماهیت طرح ها و میزان ارتباط آن با برنامه درسی بستگی دارد)؟

دوره یادگیری از زمانی
شروع می شود که یادگیرنده
به قصد یادگیری ،توجه
خود را به معلم معطوف
می کند .اثر تقدم و تأخر
به این معنا است که در هر
رخداد یادگیری ،که مرکب
از مجموعه ای از مطالب
است ،مطلبی را که اول
ارائه می شود بهتر از همه
یاد می گیریم و در درجه
دوم آنچه را آخر می آید
یاد می گیریم و آنچه که
بالفاصله بعد از مطلب وسط
می آید ،کمترین شانس
را برای یادگیری دارد
(سوزا.)2001،

10ـ فرایند تدوین نقشه برنامه درسی
قبل از ورود به بحث ،پرداختن به دغدغه های معلمان به عنوان عامالن اصلی طراحی و
اجرای برنامه درسی در سطح مدرسه ضروری است .این دغدغه ،که پیش از این نیز به آن
پرداخته شد به مسئولیت حرفهای ناظر است که همه دستاندرکاران تربیت خود را در برابر
آن پاسخگو می دانند و آن تأثیر گذاری بر یادگیری دانش آموزان است .این تأثیر گذاری دامنه
وسیعی دارد که می تواند از برنامه درسی رسمی و تجویزی آغاز ،و به برنامه درسی غیر تجویزی
در سطح مدرسه ختم شود .روش مطالعه و تحلیل برنامه درسی رسمی (کتاب درسی) نقطه
آغاز کار است که در اینجا تالش می شود تا چگونگی پرداختن به این امر در دو شکل برنامه
درسی تجویزی و غیر تجویزی توضیح داده شود.
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جمعآوری
دادهها

1ـ جمعآوری دادهها
تعیین نقطه کانونی /تمرکز ( وجود انتظارات روشن از عملکرد مدرسه در یک بازه زمانی مشخص که
اجازه می دهد تمام تالش هایی که از سوی والدین ،دانش آموزان و شما مربیان صورت می گیرد با یکدیگر
هم راستا شده و رضایت خاطر جمعی برای تحقق اهداف پیش بینی شده را به دنبال داشته باشد) نقشه
برنامه درسی از مهم ترین تصمیماتی است که توسط گروه تحت نظر رهبر آموزشی گرفته می شود .مبنای
تعیین نقطه کانونی نقشه برنامه درسی نیاز های شناسایی شده /اولویت های برنامه در پایه ها /دوره است.
توافق جمعی در زمینة نقطه کانونی برای یکپارچه کردن اعضا در اجتماع یادگیرنده و حرکت به سمت
هدف از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و مشخص می کند چه داده هایی مورد نیاز است .توصیه
می شود در این مرحله ،نظر دانش آموزان به عنوان مشارکت کنندگان اصلی که درگیر اجرای طرح ها/
تحقیقات و  ...خواهند شد ،دریافت ،و تصمیمات نهایی بر اساس آن گرفته شود .این کار ممکن است
ابتدا در جلسات گروه های کوچک (متشکل از معلمان هر درس /پایه) و سپس در گروه بزرگ تر به بحث
گذاشته شود .ترکیب و تعداد اعضای گروه را بر حسب نوع و سطح تصمیمات می توان مشخص کرد.
تدارک و مطالعه منابع خواندنی برای آشنایی اعضای گروه قبل از شروع کار ضروری است؛ چرا که گفتگو
را در جلسات اولیه آسان می کند .ممکن است شما به عنوان رهبر و هدایت کننده گروه ها از آنها بخواهید
فعالیت های مقدماتی را قبل از شرکت در جلسات گروهی انجام دهند؛ مثل مطالعه عمیق کتاب های درسی
و شناسایی مفاهیم /مهارت ها  /فرایند های اساسی(برای توضیحات بیشتر به مرحله تدوین برنامه مراجعه
کنید) یا گفتگو با دانش آموزان ،برای شناسایی عالیق و نیاز های آنها باید توجه کرد که نقطه کانونی نقشه
برنامه درسی از سویی انعکاس دهنده نیاز های یادگیری دانش آموزان و از سوی دیگر انعکاس دهنده انتظارات
از عملکرد مدرسه به عنوان سازمان یادگیرنده است .آنچه یکپارچگی تصمیمات آموزشی /تربیتی از سوی
عوامل مشارکت کننده (در نقش های مختلف) و شکل دهی به هویت مدرسه را در کنار سایر واحد های
آموزشی رقم می زند ،انتخاب و تبیین روشن نقطه کانونی است .این امر در گروی تحلیل موقعیت مدرسه،
شناسایی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهدید هایی است که مدرسه با آن روبه رو است .مسئولیت تشکیل
جلسات در این مرحله بر عهده مدیر به عنوان رهبر آموزشی مدرسه است.
وظایف شما در این مرحله شامل:
جمع آوری دیدگاه ها (معلمان ،کارکنان ،دانشآموزان ،اولیا) ،تشکیل جلسات بحث و گفتگو
تحلیل موقعیت مدرسه با مشارکت دیگران،
درباره نقطه کانونی نقشه برنامه درسی در سطح مدرسه با توجه به نیاز ها /اولویت ها
توافق جمعی
ٔ

تشکیل جلسات در گروههای کوچک و بزرگ و هدایت فرایند اجرای نقشه برنامه درسی و ارزیابی نتایج.
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روش
برای دستیابی به نقطه کانونی می توانید از این روش استفاده کنید .این فقط روشی پیشنهادی برای شروع
کار است (شما می توانید بر حسب عالقه خود از روش های دیگر هم استفاده کنید).
از شرکت کنندگان بخواهید تا پنج اولویتی را که از نظر آنان به توسعه فردی/گروهی و ارتقای یادگیری
دانش آموزان منجر می شود روی برگهها (بدون نام) ثبت کنند .برگه ها را جمع آوری ،و آن را بین گروه ها
توزیع کنید .از گروهها بخواهید تا پنج عبارت را که از اولویت بیشتری برخوردار است ،انتخاب کنند؛ سپس
از آنها بخواهید با مشارکت یکدیگر به فهرستی پنج تایی که فراوانی بیشتر دارد ،دست یابند .این عبارت ها
انعکاس دهنده اولویت ها /نیاز های یادگیری دانش آموزان است .عبارت ها را در قالب بیانیه ای تنظیم کنید و
از شرکت کنندگان بخواهید در طول دو تا سه روز نظر اصالحی خود را به شما ارائه کنند .بیانیه را در اختیار
نمایندگان دانش آموزان /اولیا قرار دهید و از آنها بخواهید نظر اصالحی خود را منعکس کنند .مجموعه نظرها
را در یک سمینار جمعی با مشارکت نماینده معلمان،دانش آموزان ،اولیا و کارکنان نهایی نمایید .این متن به
عنوان منطق برنامه درسی انعکاس دهنده انتظارات ،مسئولیت ها ،و آرمان های مدرسه است .منطق برنامه
درسی بر تمامی تصمیمات شما در آینده تأثیر گذار است و همسویی و هماهنگی میان اقدامات و عملکرد های
شما را در سطح مدرسه به دنبال دارد.
بدیهی است در فرایند تدوین منطق برنامه درسی برخی اختالف نظرها یا پرسشها از سوی شرکت کنندگان مطرح میشود
که ممکن است بدون پاسخ بماند .این پرسشها یا دغدغهها را حفظ ،و تالش کنید در جریان تدوین نقشه برنامه درسی
به آنها پاسخ دهید .ممکن است پاسخ به برخی از این دغدغهها یا پرسشها موجب شود گروه به بازنگری در منطق برنامه
درسی مبادرت کند .بهعنوان رهبر آموزشی گروه به یاد داشته باشید که اساس ًا در تولید برنامه درسی تصمیمات باید از
انعطاف الزم برخوردار باشد و امکان بازنگری در تصمیمات در هر یک از مراحل باشد .این امر بهویژه وقتی کار را آغاز
کردهاید ،ضرورت بیشتری پیدا میکند و موجب میشود افراد با افکار و آرمانهای مختلف در کنار یکدیگر برای رسیدن
به نتیجه /انتظار مشترک تالش کنند.

2ـ اولین مطالعه سراسری
با توجه به منطق برنامه درسی مورد توافق در مرحله قبل ،هر یک از اعضای گرو ِه کوچک(پایه /دوره /ماده
درسی) که معموالً دو یا هشت عضو را در برمیگیرد (بیش از هشت نفر توصیه نمیشود؛ زیرا میتواند به
کاهش مشارکت و تعامل در کلیت گروه منجر شود ).شخصاً پیش نویسی برای نقشه برنامه درسی برای ماده/
مواد درسی که مسئولیت تدریس آن را در پایه /دوره بر عهده دارند ،تهیه می کند .گروه (گروه ها بر حسب
موضوعات تدریس معلمان می تواند به صورت منعطف تشکیل شود ).به مبادله اطالعات می پردازد و تالش
می کند به توافق جمعی در مورد اطالعات و ارتباط آن با منطق (آنچه در مرحله قبل مورد توافق جمعی قرار
گرفت ).برای درج در نقشه برنامه درسی دست پیدا کند .در طول مدت این کندوکاو تأمل شخصی /گروهی،
اعضا تالش می کنند به پرسش های برخاسته از مرحله اول (نقطه کانونی) به صورت مکتوب پاسخدهند.
ارتباط محتوای موضوعات مورد تدریس با نیاز ها /اولویت های شناسایی شده
چگونگی گسترش مفاهیم /مهارتها /فرایندهای اساسی در راستای عالیق /نیازهای دانشآموزان
چگونگی انتقال آموخته ها به موقعیت جدید و درک عمیق تر آن
خلق و تولید محصولی برای نشان دادن توانایی های کسب شده با استفاده از روش های مختلف ارائه و ...
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راهنمای عمل ...
نقشه های ذهنی هر نمایش
(بازنمایی) تصویری از
چگونگی ارتباط مفهوم
اصلی (مرکزی) با سایر
مفاهیم و موضوعات است،
شبیه نقشه شناختی
 Cognitive mapاست
اما با این تفاوت که هیچ
محدودیت رسمی برای انواع
پیوندها /اتصاالت وجود
ندارد.
می تواند اطالعات کتاب
درسی را از سطح مفاهیم
کلی تا مصادیق و اطالعات
جزئی به تصویر بکشد و
نقاط مورد تأکید را به شما
نشان دهد.
تمایز نقشه های ذهنی با
نقشه های مفهومی در این
است که نقشه های مفهومی
رابطه های مفهومی را به
تصویر می کشد ،درحالی
که در نقشه های ذهنی شما
می توانید بین موضوعات
مستقل ،انواع ارتباط های
معنادار را ایجاد کنید.

اطالعات تحلیل گروه کوچک و نیز پاسخ به پرسش های طرح شده در فرایند کار در جلسه
گروه بزرگ تر به بحث گذاشته می شود و در صورت نیاز در پایان سمینار جمعی ،منطق برنامه
درسی مورد بازنگری قرار می گیرد.
منطق نقشه برنامه درسی
متمرکز بر نیاز ها /اولویت های مدرسه به عنوان اجتماع یادگیرنده است.
ناظر به نتایج /پیامد هایی است که در صورت تحقق آن می توانیم شاهد چه تغییراتی در سطح فردی
(دانش آموز /دانش آموزان) و در سطح جمعی (مدرسه /کارکنان) باشیم.
آینده مورد انتظار و چگونگی حرکت به سوی آن را منعکس می کند.
نشان می دهد که چگونه مدرسه ضمن پرداختن به نیاز ها و عالیق دانش آموزان در راستای انتظارات
نظام آموزشی حرکت می کند.

در این مرحله گروه تالش می کند تا به دغدغه ها و نگرانی های تجربه جدید پاسخ دهد و
روش هایی را برای به تجربه گذاشتن افکار جدید به کارگیرد .برای به ثمر رسیدن تالش ها و
ارزیابی نتایج توصیه می شود در آغاز کار یک نفر به عنوان رهبر گروه و یک ّثبات /ثبت کننده
افکار و نظرها انتخاب شود .این یادداشت ها را میتوان به صورت دستنوشته یا در قالب نسخه
الکترونیکی ضبط کرد .دانش برخاسته از تجربه جمعی معلمان ،که در جریان بحث و گفتگو ها
مطرح می شود ،بسیار ارزشمند است و ثبت آن در ادامه مسیر به اعضای گروه برای تصمیمات
کمک شایانی می کند .همه اعضا در صورت ثبت الکترونیکی میتوانند به پرونجا (فایل) ها
دسترسی داشته باشند و یادداشتهای مربوط به هر گروه کوچک را بخوانند.طول مدت این
جلسات بسته به متغیر هایی مانند نقطه کانونی (نیاز ها یا اولویت های توافق شده) ،مقدار
داده های مورد نیاز برای بحث و تصمیم گیری ،تعداد و توانایی علمی اعضای گروه متفاوت
است.کوتاه شدن زمان هنگام کار در گروه های کوچک ،فرصت بیشتری را برای بحث و بررسی
در اختیار گروه بزرگ تر قرار می دهد.
روش :از شرکت کنندگان بخواهید تا یک موضوع را انتخاب کنند و با روش بارش فکری
آنچه را تصور می کنند که در کتاب درسی ارزش یادگیری دارد و باید بر آن تأکید کنند،
فهرست نمایند؛ سپس از افراد بخواهید تا در گروه های کوچک سازمان دهی شوند (حدود 5
نفر ،گروه های بیش از  4تا  5نفر کارایی الزم را ندارد و معموالً کمتر به یادگیری حرفهای منجر
می شود) و فهرست انتخاب شده را بر حسب کلیت مفاهیم از مفاهیم کلی تر تا اطالعات جزئی
چینش کنند .این چینش می تواند در قالب نقشه ذهنی به تصویر کشیده شود (نقشه های
ذهنی این امکان را دارد که اطالعات را نظام یافته و با نشان دادن روابط به تصویر بکشد).
درصورتی که در فهرست تهیه شده مصداق هایی از مهارت ها هم باشد ،تالش کنند تا با کمک
اعضای گروه الگوریتم آن را ترسیم کنند (الگوریتم مهارت ها ،توالی خرده مهارت ها و چگونگی
به هم پیوستن آنها برای رسیدن به مهارت های اساسی را نشان می دهد)؛ سپس از گروه های
کوچک بخواهید کار های خود را برای اظهار نظر در اختیار گروه های دیگر (گروه های هم رده
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3ـ مقایسه در گروه بزرگ
همه پیش نویس های گروه های کوچک پیش از آغاز سمینار گروه بزرگ توسط هر یک از اعضای گروه
شخصاً مطالعه و نظرها به مسئول گروه برای طرح در سمینار جمعی ارائه شود .این امر به صرف زمان کمتر
و سرعت عمل در تنظیم نقشه سطح مدرسه منجر می شود .در صورتی که پیشنهادها محدود و موردی
باشد ،مسئول گروه می تواند شخصاً موارد را اعمال کند و سایر اعضا را در جریان تغییرات قرار دهد؛ اما
اگر پیشنهاد ها تغییرات عمده ای را در پیش نویس ایجاد کند ،مسئول گروه نیاز دارد تا دیگر اعضا را به
گونه ای در جریان پیشنهادها قرار دهد و در صورت لزوم نسبت به تشکیل دوباره گروه اقدام کند .برای
شکل گیری گروه بزرگ درصورتی که کسی به عنوان آسانگر تعیین نشده است در آغاز سمینار یکی از
اعضا باید مسئولیت آسانگری را بر عهده بگیرد و مراقبت کند تا چگونگی پرداختن /عملیاتی نمودن نقطه
کانونی در نقشه گروه های کوچک و ارتباط آن با عملکرد سایر گروه ها به بحث گذاشته شود .عالوه بر آسانگر
یک نفر از اعضا نیز باید مسئولیت ثبت تصمیمات را بر عهده بگیرد تا با یادداشت برداری به مستند سازی
گفتوگو ها و تصمیمات به منظور برنامه ریزی یا اقدامات بعدی اقدام نماید .درصورت نیاز می توانید هنگام
کار در گروه بزرگ ،هنگام بحث درباره نکات خاصی گروه اصلی را به گروه های کوچک تری تقسیم کنید و
سپس گزارش ها در گروه بزرگ بررسی و نهایی شود .گروه کوچک با ارائه یافته های خود به گروه بزرگ به
تصمیمات در سطح مدرسه کمک می کند.
هدف این مرحله این است که گروه بزرگ تر نقشه های تهیه شده توسط گروه های کوچک ،راه حل(ها)
برای تلفیق نقطه کانونی در نقشه برنامه درسی را از طریق مقایسه و بحث بر سر یافتههای گروه های کوچک
تعیین کند .تعامل میان گروه ها به ترکیب افکار و خلق افکار جدید برای عملیاتی نمودن منطق برنامه درسی
منجر می شود.
چنانچه این راه حل(ها) را بتوان مستقیماً در نقشه برنامه درسی در سطح مدرسه ،عمل آموزشی (طراحی
طرح های پژوهشی) ،یا تغییرات محیطی ادغام کرد ،جلسه گروه بزرگ وارد مرحله بعد خواهد شد .اگر
گروه بزرگ مقرر کند که پیش از اینکه بتوان به راه حل ها دست یافت الزم است تحقیق و بررسی بیشتر یا
گستردهتری در زمینة نقطه کانونی و چگونگی عملیاتی نمودن آن در نقشه برنامه درسی صورت بگیرد از بین
مشارکت کنندگان ،یک گروه مسئولیت مطالعه سریع و پاسخ به پرسش های مورد نظر را بر عهده می گیرد.
در پایان این مرحله باید بتوان آشکارا در مورد منطق برنامه اهداف رشد و توسعه مدرسه و چگونگی دستیابی
به اهداف یادگیری پیش بینی شده از سوی دانش آموزان توسط هر یک از گروه های کوچک تصمیم گیری
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خود در تدریس موضوعات درسی) قرار دهند یا آن را روی دیوار نصب کنند (به عنوان مثال معلمان علوم
تجربی می توانند به دلیل نزدیکی موضوعات دربارة کار یکدیگر اظهار نظر کنند) .در هر یک از این دو حالت
دیگر اعضا تالش کنند تا نظر اصالحی خود را در کنار گزارش گروه مربوط یادداشت کنند (یادداشت ها
می تواند به صورت برچسب در کنار کار اصلی نصب شود) .در پایان نماینده گروه ها مسئولیت مطالعه و
اعمال یادداشت ها برای رسیدن به توافق جمعی را بر عهده دارند .این توافق باید به اطالع سایر اعضا رسانده
شود و درصورتی که نظر خاصی باشد یا به آن پاسخ داده ،و یا روی نسخه نهایی اعمال شود .این فعالیت
شرکت کنندگان را برای ورود به مرحله بعد و تشکیل گروه بزرگ برای بررسی دوباره فعالیت ها آماده می کند.
مسئوالن گروه ها باید آمادگی ارائه و دفاع از کار خود را در گروه بزرگ تر داشته باشند.
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نمود .این تصمیمات مبنای ورود شما به مرحله بعدی خواهد بود .جلسه را با تعیین تکلیف
برای تصمیمات ،افراد مسئول ،اقدامات و زمان اجرای کار ها به پایان برسانید.

در تعامل برابر فرصت به
اشتراک گذاشتن افکار و
درک بهتر نیازهای یادگیری
دانش آموزان فراهم می شود
و به دلیل هم افق شدن ترس
از اصالح و بهبود فرایندها
کاهش پیدا می کند.
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چند توصیه برای هدایت فرایند تدوین نقشه برنامه درسی
برنامه ریزی برای تشکیل ،هدایت و دستیابی به نتایج مشخص در گروه بزرگ تر بر عهده شما
به عنوان رهبرآموزشی مدرسه است .بهتر است این کار را با مشارکت دیگر اعضا انجام دهید .از
میان جمع یکی دو نفر را به عنوان همکار انتخاب کنید تا به شما در هدایت این فرایند کمک
کنند (توصیه می شود در هر مرحله اعضای گروهی را که موضوع آنها در جلسه بزرگ به بحث
گذاشته می شود به مشارکت دعوت کنید .ممکن است بتوانید انتخاب این افراد را به خود گروه
واگذارید .در هر حال مسئولیت به نتیجه رسیدن گروه و تصمیمات روشن برای ورود به مرحله
عمل بر عهده شما است).
 1دستور جلسه و مستندات مورد نیاز برای کار در جلسه باید از قبل به اطالع اعضا رسانده
شود؛ موضوعاتی را که قرار است در این جلسه درباره آنها بحث و بررسی صورت گیرد؛ مث ً
ال
برنامه تهیه شده توسط گروه علوم /جامعه شناسی و ) ...آنها را قبل از تشکیل گروه بزرگ آماده
کنید و در اختیار شرکت کنندگان قرار دهید.
 2انتظارات خود را از شرکت کنندگان در گروه بزرگ به وضوح مشخص کنید .اگر قرار است
گروه بزرگ یافته ها را از دید خاصی (مث ً
ال پرداختن به منطق برنامه درسی) مورد بررسی قرار
دهد یا به پرسش های خاصی پاسخ دهد ،این اطالعات را قبل از تشکیل جلسه در اختیار
اعضا قرار دهید .این اطالعات می تواند به صورت الکترونیکی در اختیار افراد قرار گیرد .برای
پیشگیری از برخی مشکالت یک نسخه چاپی نیز در اختیار داشته باشید .نسخه چاپی را روی
تابلو نصب کنید و از گروه ها بخواهید نظر و دیدگاه های خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و
نهایتاً یک نفر از اعضا دیدگاه ها را به گروه بزرگ ارائه کند.
توجه کنید که به دلیل فرهنگی ما معموالً هنگام ارائه نظرها گفتگو را با ارائه نکات منفی آغاز
می کنیم .رسماً اعالم کنید که در این سمینار نقد و بررسی سازنده مد نظر است و گروه ها باید
بحث را با ارائه نکات مثبت آغاز ،و در پایان پیشنهادهای روشنی برای بهبود آموزش /یادگیری
ارائه کنند.
گروه کوچک ،که کار او در گروه بزرگ مورد نقد و بررسی قرار می گیرد ،باید نظرها را یادداشت،
و در سمینار بعدی نتیجه اعمال نظرها یا پاسخ به برخی نظرها را گزارش کند .این گزارش ها
می تواند مکتوب در اختیار افراد قرار گیرد.
 3تالش کنید زمان سمینار ها طوالنی نشود .مدیریت و هدایت شما شرط موفقیت است و
این امر در گروی تسلط شما بر بحث هایی است که در سمینار گروهی مطرح می شود .به این
منظور ،یافته های گروه ها را با دقت مطالعه ،و سعی کنید در حاشیه آن نکاتی را یادداشت
نمایید .اگر ضرورت دارد با مسئول گروه قبل از تشکیل گروه بزرگ سمیناری برگزار کنید و
با یکدیگر بر سر مباحث قابل طرح و نقاط قوت کار به توافق برسید .تالش کنید جلسات با
تصمیمات روشن و قابل اجرا به پایان برسد.

فصل سوم :فرایند طراحی و تدوین
برنامه ریزی برای
اجرا

مقایسه در
گروه های بزرگ تر

اولین مطالعه
سراسری
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4ـ برنامهریزی اجرایی
زمانی که گروه بزرگ با تشریک مساعی بر سر اولویت ها /نیاز ها و چگونگی گنجاندن آن
در نقشه برنامه درسی در سطح مدرسه به توافق رسید ،میتوانید برنامه ریزی را برای اجرا آغاز
کنید .تدوین برنامه زمانی و تقسیم مسئولیت ها بین اعضای گروه به بهره گیری از ظرفیت
همه گروه برای اجرای نقشه برنامه درسی منجر می شود .در این مرحله ممکن است گروه ها
برای عملیاتی نمودن نقشه در حوزه عمل (تعریف طرح ها ،مطالعات میدانی ،پژوهش ها ،تولید
محصوالت و  )...خود نیاز به اطالعات بیشتر ،منابع خواندنی ،مشورت با صاحب نظران ،گفتگو
با دانشآموزان یا اولیا برای دریافت دیدگاهها یا بهرهگیری از ظرفیتهایی داشته باشند که
مشارکت آنها به دنبال دارد .به این منظور میتوان یک گروه پشتیبان برای شناسایی منابع،
ارتباط با نهادها /سازمانهای مربوطه یا مطالعه سریع و تحقیق بیشتر تشکیل داد و اطالعات
مورد نیاز را در اختیار گروه کوچک قرار داد .برخی از اعضای این گروه میتوانند ثابت و برخی
متغیر باشند و به نیازهای گروههای کوچک بر حسب مورد پاسخ دهند .این گروه موقت
میتواند کار خود را برای پاسخ به پرسشهای مطرح شده به صورت موازی هنگامی دنبال کند
که گروههای کوچک مشغول عملیاتی کردن برنامه هستند و اطالعات مورد نیاز را بهتدریج
در اختیار آنها قرار دهد .بهرهگیری از ظرفیت اولیا یا جامعه محلی در این زمینه بسیار تأثیر
گذار خواهد بود .اطالعات جمع آوری شده میتواند در شبکه برای استفاده تمام گروهها قرار
داده شود .در سمینارهای گروهی مشارکت کنید و از این طریق به گردش اطالعات و رفع
محدودیتها یا موانع سرعت ببخشید .پشتیبانیهای اجرایی ،نیروی گروه را برای به پیش بردن
تصمیمات افزایش میدهد .هیچ گروه کاری (اعم از گروه پشتیبان ،گروه بزرگ /کوچک) ثابتی
وجود ندارد .افراد میتوانند بر حسب مورد یا نیاز گرد هم آیند؛ بنابراین ،وقتی مشکل ،موضوع یا
نگرانی برطرف ،و اقدامهای مورد نیاز انجام شد برای اقدامات بعدی سازماندهی شوند.

11ـ مرحلة تدوین نقشه برنامه درسی
بگذارید بحث را با دغدغه های شما معلمان عالقه مند ،مسئول و دلسوز درباره دانش آموزان
آغاز کنیم .دغدغه هایی که گاه و بی گاه به بحث های بسیار پر چالش در ساعات تفریح یا
سمینار های دوستانه /خانوادگی تبدیل می شود .مسئله ها یا رفتار هایی که ممکن است
ساعت ها ذهن شما را به خود مشغول کند؛ خود محوری و بی توجهی به مسائل دیگران،
رفتار های غیر محترمانه ،بی قیدی و پاسخگو نبودن در برابر مسئولیتها /تکالیف ،نگرانی نسبت
به آینده زندگی و بی تصمیمی ،انگیزه کم برای یادگیری ،رواج توهین /تحقیر /تقلب /دروغ در
روابط اجتماعی و. ...

با توجه به اینکه فرایند
عملیاتی نمودن نقشه
برنامه درسی در سطح
مدرسه مستلزم فعالیت های
متعددی از سوی گروه های
کوچک ،است این فرایند در
بخش معرفی انواع فعالیت ها
به تفصیل مورد بحث قرار
خواهد گرفت.
تمایز فرهنگ ژاپنی و
امریکایی در اداره امور
مدرسه:
فردیت در فرهنگ امریکایی
بر عملکرد مدارس و
معلمان نیز تأثیر گذار است
و این امر خود را در عادت
«بستن در کالس» منعکس
می کند .بسیاری از معلمان
با این نظر موافق هستند
که «اینجا فضای من است.
اینجا من معلم هستم.
این کالس منحصربه فرد
است و بنابراین به دلیل
بی نظیری من و گروه خاص
دانش آموزانم با سایر
کالس ها متفاوت است».
برعکس فرهنگ امریکایی،
در فرهنگ ژاپن احساس
تعلق جمعی موجب شده
است کالس ها فضای
خصوصی تلقی نشود
و معلمان حضور سایر
همکاران را در کالس های
خود جهت بازاندیشی و
خلق دانش حرفه ای بدانند.
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روایت یک
تجربه

آینده ملت ها به توانایی
نظام آموزشی ،توانمندی
معلمان و آموزش اثر بخش
فرزندان آنها بستگی
دارد .برنامه های راهبردی
اصالحات آموزشی با
رویکرد بهبود مستمر به
صراحت دولت ها و نهادهای
مدنی را به کمک می طلبد تا
برای «آینده کشور» اولویت
نخست خود را «بهسازی
آموزش» و «توانمندسازی
معلمان» قرار دهند.
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سال  1377درس «برنامه ریزی فعالیت های فوق برنامه» را با دانشجویان ضمن خدمت
رشته امور تربیتی داشتم .قرار بر این بود که به عنوان اولین اقدام در برنامه ریزی هر یک
از دانشجویان با مطالعه موقعیت مدرسه ،نیاز های آن را شناسایی و کار طراحی ،تدوین
و اجرای برنامه را با تکیه بر نیاز ها در سطح مدرسه انجام دهند .به یاد دارم که یکی از
گزارش ها به دبیرستانی دریکی از مناطق شهر تهران مربوط بود .گزارش اولیه دانشجو از
موقعیت مدرسه ،نشان می داد که بافت مدرسه از دو گروه دانش آموز با دو سطح فرهنگی
اجتماعی مختلف تشکیل شده است .گروهی از دانش آموزان ساکن شهرک … بودند
که از سطح رفاه خانوادگی نسبت ًا خوبی برخوردار بودند و گروه دیگر از اقشار کم درآمد
جامعه بودند .این شکاف طبقاتی ارتباط سازنده میان این دو گروه را دچار مشکل کرده
بود به گونه ای که مربی برای هر فعالیت فرهنگی در سطح مدرسه با تقابل این دو گروه
روبه رو می شد .مسئله به همین جا پایان پیدا نمی کرد .تأثیرات منفی رفتار هایی مثل
تمسخر ،تحقیر ،توهین در موقعیتهای مختلف ،تأثیر هر فعالیت تربیتی یا فرهنگی و
حتی فعالیت های آموزشی را در سطح مدرسه به حداقل کاهش داده بود.

به واقع تصمیم مناسب در چنین موقعیتی چیست؟
آیا مسئولیت حل این مسئله فقط بر عهده مدیر /معاون فرهنگی /مربی تربیتی مدرسه به
تنهایی است؟
آیا اساساً بدون همراهی نیروهای مدرسه با یکدیگر ،مسئله ای با این میزان پیچیدگی قابل
حل است؟
آیا تأثیر این مسئله فقط در ابعاد فرهنگی مدرسه است یا به شکل طبیعی فعالیت های علمی/
آموزشی مدرسه را نیز تحت تأثیر قرار می دهد؟
نپرداختن به چنین مشکالتی در سطح مدرسه ،جامعه را در آینده با چه چالش ها یا
تنش هایی روبه رو خواهد کرد؟
آیا می توان کسب مهارت هایی چون تعامل سازنده ،محترم شمردن تفاوت ها ،حل تعارض ها
را بخشی از مسئولیت آموزشی مدارس تلقی کرد؟
آیا سالم سازی فضا /جو بدون توجه همه جانبه و مشارکت همه عوامل سهیم و مؤثر در
تربیت امکان پذیر است؟
آیا در موقعیتهای آموزشی از این دست ،میتوان از تدریس اثر بخش سخن گفت؟ تدریسی
که بتواند بر آینده و سرنوشت دانشآموزان و جامعهای تأثیر بگذارد که در آن زندگی خواهند کرد.
بدیهی است که برای داشتن جامعه ای سالم باید بتوان ناسازگاری ها را به سازگاری،
تعارض ها را به تفاهم تبدیل کرد تا در پرتوی چنین تجربه ای دانش آموزان بیاموزند که برای
یکدیگر صرف نظر از تفاوت های فرهنگی /اجتماعی احترام قائل باشند و در کنار یکدیگر و با
یکدیگر یاد بگیرند .آیا زمان آن فرا نرسیده است که برای پرداختن به نیمه معطل مانده تربیت
در سطح مدرسه کمی تأمل کنیم و نقش خود را به عنوان مربی (و نه انتقال دهنده اطالعات)
مورد تأمل و بازنگری دوباره قرار دهیم؟
به واقع امروزه مدارس در مقایسه با گذشته با مسئله های پیچیدهتری روبه رو هستند که
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در محیط اجتماعی /بافت و زمینه اجتماعی ریشه دارد .این نوع مسئله ها جو /فرهنگ مدرسه
را تحت تأثیر خود قرار می دهد و دامنه تأثیرات خود را به همه ابعاد و زوایای مدرسه تسری
می دهد .بدیهی است که مسئله ای با این میزان وسعت قابل حل توسط یک یا دو عضو از اجتماع
مدرسه نیست ،و می باید با مشارکت و همراهی اجتماع مدرسه و تکیه بر یک خواست و تصمیم
جمعی به دنبال حل آن بود.

12ـ در نقشه ها چه چیز هایی نشان داده می شود؟
ما به عنوان معلم با هر میزان تجربه معموالً برای داشتن یک تدریس اثر بخش نیازمند
برنامه ریزی و تدوین طرح یادگیری هستیم .تدوین نقشه برنامه درسی در سطح مدرسه
نیز اقدامی سازمان یافته و نظام مند برای داشتن تدریس اثر بخش به شیوه مشارکتی است.
همان گونه که ذکر آن رفت ،واقعیت پیچیده آموزش در وضعیت فعلی ،ما را به عنوان افراد
حرف های نیازمند تصمیمات همه جانبه و آینده نگرانه می کند .آموزش اثر بخش در چنین
وضعیتی به صورت انفرادی و در فضای بسته قابل دستیابی نیست .همفکری ،هماندیشی،
همکاری در فرایند برنامه ریزی ،تدوین و اجرای نقشه برنامه درسی ،شرط استنباط عمیق و
همه جانبه نیاز های یادگیرندگان و پاسخ به آن در فرایند یادگیری است.
در نقشه برنامه درسی چه اطالعاتی ارائه میشود؟
معموالً شرح خالصهای از محتوا (که معلوم میکند آیا محتوا دانشآموز محور است یا
میان رشتهای یا مبتنی بر موضوعات رشتهای) ،شرحی از مهارتها و فرایندهای مورد تأکید و
ماهیت تکالیف سنجش که به وسیله دانشآموز تولید میشود و دال بر میزان درک و تواناییهای
کسب شده در یک یا چند ساحت است .عالوه بر این فرصتهای یادگیری گوناگونی که منجر به
طراحی و اجرای طرحهای مرتبط برای تعمیق ،گسترش یا طرح افکار جدید از سوی دانشآموزان
به صورت آزاد برای  50تا 1100ساعت زمان پیش بینی شده و در اختیار مدرسه است.
همان طور که قب ً
ال ذکر آن رفت ،یکی از نکاتی که در این مرحله از تدوین نقشه برنامه درسی
می باید مورد توجه قرار گیرد ،شناسایی خأل ها یا همپوشی ها در موضوعات مختلف درسی
است .این موارد ممکن است ناشی از مرحله برنامه ریزی یا یادگیری های قبلی دانش آموزان
باشد؛ چیز هایی که در کتاب های درسی ندیده گرفته شده ،و یا ممکن است بخشی از نیازهای
یادگیری دانش آموزان در سطح منطقه یا مدرسه شما باشد یا هنگامی که بنا به دالیلی قصد
دارید بر یادگیری برخی مفاهیم یا مهارت ها /فرایند های اساسی تمرکز بیشتری داشته باشید.
در ذیل برای وضوح بیشتر ،هر یک از مفاهیم توضیح داده می شود:

نقشه ها با به تصویر کشیدن
آنچه دانش آموز عم ً
ال در
پایه ها و موضوعات مختلف
تجربه می کند ،سبب رشد
عملکرد آنان می شود و در
عین حال به معلمان این
امکان را می دهد که برنامه
درسی را در جهت تطابق
هرچه بیشتر با نیازهای
دانش آموزان جرح و تعدیل
کنند .
پژوهش ها در مورد تدریس
اثر بخش به چند عامل اشاره
می کند؛ شامل:
 1شرایط یادگیری
 2مدیریت کالس
 3وضوح درس
 4تنوع آموزشی
 5جهت گیری تکلیف معلم
 6درگیری دانش آموزان
در فرایند یادگیری
 7موفقیتهمهدانشآموزان
 8سطوح باالی تفکر و
بازدههای عملکردی

موضوع محور :در نظام برنامه ریزی درسی ما عموماً برنامه ها موضوع محور است .این رویکرد در
تولید کتاب های درسی تأثیر گذار است و اکثرا ً سازمان دهی کتاب های درسی بر کسب دانش و
اطالعات از سوی دانش آموزان مبتنی است .این شکل از سازمان دهی کتاب های درسی و میزان
تمرکز در نظام آموزشی موجب شده است معلمان نیز از روش های مستقیم برای ارائه دانش
1ـ توجه کنید که این زمان ،زمان توصیه شده است و به معنای این نیست که مدیر مدرسه امکان افزایش این زمان را ندارد .شما می توانید
بر  حسب نیاز طرح هایی که در سطح مدرسه طراحی و اجرا می شود ،این زمان را افزایش دهید (با موافقت دانش آموزان ،اولیا و همکاران).
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سه جهت گیری عمده در
طراحی برنامه درسی عبارت
است از:
موضوع محور
میان رشته ای
دانش آموز محور

سازمان یافته در تدریس بهره بگیرند .با اینکه استفاده از این روش ها در آموزش موضوعات
درسی مدیریت زمان و اطمینان از انتقال اطالعات از سوی معلمان به دانش آموزان را تضمین
می کند به دلیل محدودیت های این روش ،از جمله رشد سریع دانش ،دسترسی به منابع
اطالعاتی از سوی دانش آموزان ،عدم دستیابی به نگاه کل نگر و یکپارچه برای بهره گیری از
دانش کسب شده در موقعیت های جدید و حل مسائل واقعی توصیه نمی شود .معموالً استفاده
از این روش ها فرصت کمتری را برای نوآوری در اختیار معلمان قرار می دهد و نقش آنان را به
عنوان مشارکت کننده در فرایند برنامه ریزی درسی به حداقل می رساند.
میان رشته ای :این روش در برنامه ریزی فرصت برقراری ارتباط میان موضوعات مختلف به ویژه
در یک حوزه علمی (مثل درس علوم ،مطالعات اجتماعی در دوره متوسطه اول) را فراهم
می کند .در این روش سعی می شود موضوعات مختلف باتوجه به ارتباطی که در ساختار
مفهومی /روشی خود با یکدیگر دارد ،مورد مطالعه قرار گیرند .با تدوین نقشه برنامه درسی در
سطح مدرسه امکان شناسایی ارتباط ها و بهم پیوستن موضوعات در درون و بیرون موضوعات
درسی مختلف برای معلمان فراهم می شود .این ارتباط بین موضوعات مختلف در یک رشته
علمی ممکن است با تمرکز بر مهارت ها (مثل مهارت های علمی در آموزش علوم تجربی یا
مهارت های اجتماعی در درس مطالعات اجتماعی) برقرار   ،و استقالل موضوعات در درون یک
رشته علمی حفظ شود (مثل درس فیزیک ،شیمی و )...یا ارتباط میان موضوعات مختلف
در یک رشته علمی با تکیه بر مفاهیم و مهارت های مشترک صورت بگیرد؛ به عنوان مثال
مفهومی مثل ماده یا انرژی نه تنها می تواند آموزش ها در رشته های مختلف علمی در حوزه
علوم را به هم پیوند بزند بلکه زمینه پیوند آن با موضوعاتی از جمله سالمت ،محیط زیست و...
را نیز امکان پذیر می سازد .این روش از برنامه ریزی نیازمند شکل گیری گروه های حرفهای
بین رشته ای در سطح مدرسه و شناسایی این ارتباط ها در نقشه برنامه درسی است.
دانش آموز محور :در این روش نیازها ،عالیق دانش آموزان مبنای عمل قرار می گیرد و با تکیه بر
انگیزه های فردی یا گروهی فرصت به کارگیری آموخته ها در موقعیت واقعی را فراهم می کند.
این روش بر مفاهیم ،مهارت ها /فرایند های اساسی تمرکز دارد و این امکان را فراهم می کند که
هر فرد یا گروه دانش آموزی متناسب با عالیق و توانایی های خود به روش متفاوتی آموخته های
خود را در عرصه عمل به کار بگیرد و نتایج آن را به شیوه خاصی ارائه کند .ظرفیت این روش
برای پرداختن به عالیق دانش آموزان بسیار زیاد است به ویژه مدرسه قصد استفاده از زمان
اختصاص یافته ( 50تا  100ساعت) را به صورت آزاد بهره ببرد ،می تواند از این رویکرد در تولید
برنامه استفاده ،و به توسعه یادگیری دانش آموزان در موقعیت های جدید کمک کند .در صورت
انتخاب این رویکرد توصیه می شود با تشکیل گروه های ترکیبی از پایه ها یا موضوعات مختلف
نسبت به انتخاب مفاهیم ،مهارت ها /فرایند های اساسی اقدام کرد و طرح هایی را تعریف کنید
که ضمن دادن آزادی عمل به دانش آموزان ،امکان تعمیق مفاهیم یا کسب و توسعه مهارت ها
را فراهم کند.
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درک :یکی از موضوعاتی را که اخیرا ً در کالس های ضمن خدمت آموزش دیده اید به یاد بیاورید (مث ً
ال انواع
روش ها /نظریه های مدیریت) ،آیا می توانید مسئله واقعی را که در مدرسه با آن روبه رو هستید به کمک درک
حاصل از این نظریه ها تحلیل کنید و راه حل مناسبی را برای حل مسئله به کار بگیرید؟ اگر پاسخ شما مثبت
باشد به این معنا است که شما می توانید نظریه های مختلف را مورد تحلیل قرار دهید و آن را با موقعیت
مورد  نظر تطبیق دهید و روش خاصی را که احتماالً با هیچ یک از نظریه های ذکر شده عیناً تطابق ندارد به کار
بگیرید .روش حتماً از پشتوانه نظری قابل دفاعی برخوردار است؛ اما ممکن است گام به گام با هیچ یک از
نظریه های ذکر شده انطباق نداشته باشد .اما اگر پاسخ شما منفی است و فقط می توانید عناوین نظریه ها را
به همراه تعریفی از آن ارائه کنید باید گفت که به درک مطلب دست نیافته اید.
درک به نتایج ،دریافتها و بینشهای خاص حاصل از درک افکار /مفاهیم اساسی اشاره دارد که میخواهید
یادگیرنده ،کالس را با آن ترک کند .درک از تأمل بر یادگیری خود و تحلیل آن منتج میشود .درک وقتی رخ
میدهد که یادگیرنده موفق میشود تصویری بزرگتر از آنچه را پیش روی اوست ببیند .وقتی شما مفهومی را
درک میکنید ،میتوانید بدون کمک فرد دیگری اطالعات و موقعیت را تحلیل و ارزشیابی کنید و در روبهرو شدن
با بافتها و چالشهای عقالنی تازه به گونهای کارآمد از یادگیری پیشین خود بهره بگیرید .یادگیرندهای که به
درک مطالب دست مییابد ورای آنچه معلم یا کتاب به او گفته است حرکت میکند .او از دانش و مهارت خود بهره
میگیرد تا میان آنچه میداند و آموخته است ،پیوند و ارتباط برقرار سازد .او دیدگاههای جایگزین را کاوش میکند
و یادگیری پیشین را با موقعیتهای تازه تطبیق میدهد .بدیهی است که برخالف تلقی رایج وقتی یادگیرنده آنچه
را به او گفته شده است عیناً بازگو میکند یا مطلبی را که خوانده است واژه به واژه بیان میکند به درک مطلب
دست نیافته است .او فقط قادر به بازشناسی مطالب ارائه شده است.
درک دو بار معنایی دارد:
 1کاربرد مؤثر دانش و مهارت در بافت تازه
 2استنباط و دریافت پیوندها به منظور به اوج رساندن درک.
درک زمانی آشکار میشود که یادگیرنده به گونهای مستقل از طریق عملکرد اصیل به ساخت معنا و انتقال یادگیری
دست مییابد .عملکرد اصیل یعنی یادگیرنده بداند چه وقت ،چه جایی و چرا و چگونه از آنچه آموخته است ،استفاده کند.

همان گونه که شرح آن رفت؛
عبارتی مثل «من می خواهم یادگیرندگان درک کنند که جنگ ایران و عراق بر سر منافع اقتصادی
قدرت های جهانی و اقتدار طلبی صدام در منطقه رخ داده است» به روشنی این نکته را مدنظر قرار می دهد
که دانش آموزان باید به بررسی علت ها و عوامل تأثیر گذار بپردازند و نتایج آن را مورد بررسی قرار دهند .چنین
درکی موجب می شود آنها بتوانند در مطالعه سایر موقعیت ها به شناسایی علت ها و عوامل تأثیر گذار مبادرت
کنند .این عبارت را با عبارت « من می خواهم دانش آموزان جنگ ایران و عراق را بشناسند» ،مقایسه کنید.
تمایز این دو عبارت در چیست؟ اولی بر درک عمیق و انتقال آن به موقعیت های جدید تمرکز دارد و دومی
به کسب اطالعات و واقعیت هایی در مورد جنگ ایران و عراق منجر خواهد شد؛ اما لزوماً از توانایی تحلیل و
تفسیر اطالعات و دانش کسب شده برای فهم سایر موقعیت ها استفاده نمی کند .خوب است شما به عنوان
سطح مدرسه را بر درک عمیق محتوای رسمی متمرکز کنید و تجربیات جدیدی را در
معلم ،برنامه درسی
ِ
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راستای درک مفاهیم برای دانشآموزان تدارک ببینید.
روایت یک
تجربه

در کالس سوم راهنمایی تدریس درس مطالعات اجتماعی /مدنی را بر عهده داشتم .مباحث این کتاب به
انواع نظام های سیاسی و ساختار قدرت در نظام جمهوری اسالمی ایران مربوط بود .بچه ها برای یادگیری
این موضوعات از خود عالقه چندانی نشان نمی دادند .از سویی امتحان نهایی سوم راهنمایی من را ملزم
می کرد تا در محدوده کتاب درسی اولویت تدریس کنم .به خوبی به یاد دارم که دانش آموزان با مفاهیمی
چون «طرح»« ،الیحه»« ،وظایف قوای سه گانه» و ...مشکل داشتند و به همین دلیل کالس با دشواری
پیش می رفت .تصمیم گرفتم به جای مطالعه کتاب درسی اولویت را به مطالعه صورت مذاکرات مجلس
در روزنامه ها بدهم .به این منظور مفاهیم کتاب درسی را روی تابلو یادداشت کردم و از دانش آموزان
خواستم تا به جای مطالعه کتاب درسی به مطالعه روزنامه ها بپردازند و هر کجا که با این مفاهیم در
مذاکرات مجلس سروکار پیدا می کنند ،خالصه ای از آنها را به کالس ارائه کنند .جلسات جالب و پر
هیجانی داشتیم .بحث های خیلی جدی و پرسش های مهمی مطرح می شد که نشان از مطالعه عمیق
و درک مفاهیم بود .وقتی پرسشی طرح می شد ،همگی تالش می کردیم تا با اطالعاتی که از مطالعه
روزنامه ها یا سایر منابع به دست آورده بودیم به آنها پاسخ دهیم .برگه بزرگی را روی دیوار کالس نصب
کردم و با پیشرفت تدریجی بحث ها مفاهیم مطرح شده از سوی دانش آموزان را در قالب نقشه مفهومی
روی برگه ترسیم می کردم .در پایان بحث ها نمودار مفهومی که انعکاس دهنده محتوای کتاب درسی و
روابط معنادار میان مفاهیم بود بهدست آمد؛ اما یک نگرانی که گاه از سوی دانش آموزان مطرح می شد
به قوت خود باقی بود« :خانم ،ما امسال امتحان نهایی داریم! آیا می توانیم با این روش به سؤاالت امتحان
نهایی پاسخ دهیم؟!» برای رفع این نگرانی زمانی که بخشی از مفاهیم و ارتباط آن با خرده مفاهیم و
برخی مثال ها و مصداق ها روی برگه ترسیم می شد ،یک جلسه درسی را به مطالعه متن کتاب درسی
اختصاص می دادم و از بچه ها می خواستم تا با مطالعه متن کتاب به پرسش ها پاسخ دهند .نتیجه پایانی
نیز جالب بود .نمره هیچ یک از دانش آموزان در امتحان نهایی از  18کمتر نشد! به عنوان یک معلم اعتقاد
دارم« :زمانی که دانش آموزان به درک مفاهیم دست یابند ،پاسخ به پرسش هایی که تمرکز بر

اطالعات جزئی و مثال ها دارد به سادگی امکان پذیر است».

مفاهیم اساسی
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مفاهیم اساسی ،مجموعه ای از گزاره های انتزاعی است که دامنه معنایی هر قلمروی علمی مثل
علم ریاضیات یا فلسفه را مشخص می کند (مثل مفاهیم ارزش مکانی ،معادله ،محور مختصات و ...در
قلمروی علمی ریاضی)  .مفاهیم اساسی ،زیر مجموعه های مفهومی /خرده مفاهیم است و درک رابطه
میان آنها در هر رشته علمی و خرده مفاهیم و دستیابی به نظم ذهنی توسط دانش آموز در آن قلمروی
علمی را تدارک می بیند .توجه کنید که اطالعات جزئی و مصادیق /مثال ها به کمک درک رابطه های
مفهومی معناسازی و قابل دریافت می شود .از این رو در تدوین نقشه برنامه درسی به جای پرداختن به
جزئیات و مصادیق ،مفاهیم اساسی و خرده مفاهیم باید مورد توجه قرار گیرد .معموالً کتاب های درسی
حاوی تعداد زیادی مفهوم اساسی نیست و این خطای رایجی است که گاه معلمان تمامی اطالعات
کتاب های درسی را اعم از مصادیق و مثال ها به عنوان مفاهیمی در نظر می گیرند که باید بر آن تمرکز
شود .تأکید بر یادگیری مفاهیم ،این فرصت را برای معلمان فراهم می کند که از مثال ها و تجربیات
دست اول برای آموزش مفاهیم استفاده کنند و درک بهتری را برای دانش آموزان رقم بزنند .یکی از
اقداماتی که گروه هنگام کار روی نقشه برنامه درسی می تواند روی آن تأمل کند ،یافتن رابطه های
مفهومی و چگونگی ارائه آن در کتاب درسی است .گاه کتاب های درسی از نظر تقدم و تأخر مفاهیم یا  
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دامنه مفهومی محدودیت هایی دارد که صرفاً هنگام آموزش (فرایند یادگیری) خود را منعکس می کند.
تأمل بر چگونگی چینش و سازمان دهی مفاهیم در کتاب درسی به گروه کمک می کند تا نه تنها خأل های
مفهومی را شناسایی کنید بلکه تقدم و تأخر ارائه مفاهیم ،زمان پرداختن به هر مفهوم را متناسب با سطح
درک دانش آموزان به گونه ای امکان پذیر می سازد که درک عمیقی نسبت به آن حاصل شود .مفاهیمی
مثل انرژی و صورت های آن یا نیاز و منشأ آن از این جمله است.
مهارتها /فرایندهای اساسی
روایت یک
تجربه

یادی از یک مدیر عالقهمند

سال های زیادی بود که مدیریت مدرسه… در یکی از مناطق محروم را بر عهده داشت .می گفت هرچه
بتوانم برای بچه ها انجام می دهم و به واقع همچنین بود .با همه محرومیتی که داشت و می توانست
بهانة بی عملی او باشد ،مدرسه را با مشارکت همه اعضا و نیز به کارگیری اولیا به مرکز یادگیری تبدیل
کرده بود .دانش آموزان هر آنچه را عالقه داشتند می توانستند در این مدرسه یاد بگیرند .از کالس
دفاع شخصی تا کار با رایانه و خالقیت… هر وقت به مدرسه او سر می زدم تعدادی از اولیا در مدرسه
مشغول کار بودند و وقتی از او سؤال می کردم که این همه کار را چگونه مدیریت می کنید با لبخندی
می گفت« :من کاری نمی کنم .همه کارها را خود اینها (اولیا) انجام می دهند و فقط گزارش کار را به من
می دهند» .در آن سال خاص کالس مهارت های خواندن ،خواندن مشارکتی و خواندن فعال را برای
معلمان مدرسه برگزار می کرد .اعتقاد داشت که اگر دانش آموزان مهارت های خواندن را یاد بگیرند در
پیشرفت تحصیلی آنها تأثیر زیادی خواهد داشت و به همین دلیل ساعتی از زمان مدرسه را به گونه ای
برنامه ریزی کرده بود که معلمان بتوانند دور هم جمع شوند و این مهارت ها را آموزش ببینند .در این
ساعت دانش آموزان در کالس های دیگری که تحت عنوان دفاع شخصی ،خالقیت ،ساخت وسیله و...
برگزار می شد ،حضور داشتند؛ روحش شاد.

واژه دانش و مهارت برای همه معلمان آشنا است .اصوالً دانش به تسلط بر واقعیت ها ،تعاریف ،اصول و
مفاهیم اساسی اشاره دارد (دانش اخباری) و مهارت یا فرایند به توانایی انجام دادن /کنش اشاره دارد (دانش
روش کاری /دانش فرایندی) .کسب توانایی در انتخاب راهبرد های درست برای تکالیف و ارزیابی نتایج آن
نمونه ای از مهارت های اساسی است .معموالً آموزش مهارت ها /فرایند های اساسی نیازمند صرف زمان و
به کارگیری آن در موقعیت های متفاوت است به گونه ای که به بخشی از ظرفیت های وجودی یادگیرنده
تبدیل شود و در موقعیت های متفاوت بدون صرف انرژی به صورت کارآمد به کارگرفته شود؛ مثل توانایی فرد
بزرگسال در به کارگیری مهارت های خواندن و درک مطلب هنگام مطالعه متن تخصصی.
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تکالیف سنجش/یادگیری
روایت یک
تجربه

جنگ ایران و عراق به مهاجرت تعداد زیادی از دانش آموزان از مناطق جنگی به شهر شیراز منجر شده
بود .آن زمان به دانش آموزان دبیرستان در رشته علوم انسانی درس آمار می دادم و گاه شاهد درد دل
دانش آموزان از مشکالت خود و خانواده های آنها بودم .آن سال تصمیم گرفتم یادگیری دانش آموزان
را در درس آمار با استفاده از این موقعیت مورد ارزیابی قرار دهم .از دانش آموزان خواستم تا در سطح
مدرسه (کالس ها /نیروهای مدرسه) اطالعاتی را در مورد افرادی جمع آوری کنند که به دلیل جنگ
ناچار به مهاجرت شده اند .این اطالعات شامل تعداد افراد خانواده ،سن اعضای خانواده ،میزان درآمد
ماهانه ،نوع شغل و  ...آنها باید اطالعات را طبقه بندی ،و سپس فراوانی ها را در هر یک از زمینه ها
مشخص کنند و با استفاده از شاخصهای آماری (میانگین ،میانه ،نما) ،یافته های خود را با استفاده از
انواع نمودارها به نمایش بگذارند .وقتی دانش آموزان ،نمودار های خود را روی تابلو ترسیم کردند از
دانش آموزان خواستم تا در دو گروه مهاجر و میزبان مهاجران قرار بگیرند .هر یک از گروه ها باید ابتدا
می نوشتند که به عنوان مهاجر /میزبان انتظار چه رفتار هایی را از سوی گروه مقابل دارند .نوشته های
گروه مهاجر با رنگ قرمز و نوشتههای گروه میزبان با رنگ سبز مشخص شده بود .پس از این مرحله
از آنها خواستم که به صورت فرضی خود را در جایگاه گروه مقابل قرار دهند و دوباره به پرسش طرح
شده پاسخ دهند .در نهایت گروه های ترکیبی از دانش آموزان مهاجر /میزبان تشکیل شد و هر دسته
از نوشته ها در اختیار یکی از گروه ها قرار گرفت و آنها بعد از مطالعه دو دسته اطالعات باید عبارتی را
که انعکاس دهنده دیدگاه آنها برای داشتن رابطه ای سالم و سازنده میان این دو گروه بود روی مقوا
می نوشتند و به دیوار نصب می کردند .عبارت این گونه آغاز می شد« :من به عنوان یک مهاجر انتظار
دارم … و به عنوان یک مهاجر مسئول هستم…»« ،من به عنوان یک میزبان مسئول هستم که … و
انتظار دارم …  ».آنچه دانش آموزان در جریان این تکلیف سنجشی انجام دادند ،چیزی بیش از نشان
دادن یادگیری های خود در درس آمار بود که امکان داشت از طریق یک آزمون کتبی قابل ارزیابی باشد.
آنها توانستند یادگیریهای خود را در ابعاد مختلف (شناختی ،مهارتی ،نگرشی) به هم پیوند بزنند و در
موقعیت واقعی برای حل مسئله واقعی به کار بگیرند.

وقتی از تکالیف سنجش سخن می گوییم ،منظور تولیداتی است که از درک و توانایی
دانش آموزان در به کارگیری آموخته ها در موقعیت های واقعی نشان دارد .از این توانایی تحت
عنوان انتقال یادگیری به موقعیت جدید نام برده می شود و طبیعی است که سطح پیچیدگی
موقعیت واقعی می تواند بر حسب توانایی یادگیرنده ،موضوع یادگیری و هدف ها متفاوت باشد.
انتقال یادگیری به موقعیت جدید به این معنا است که وقتی یادگیرند گان مان کالس را ترک
کردند و با چالش های تازه روبه رو شدند ،توانایی چه کاری را دارا خواهند بود .اصوالً در هر
موضوع درسی می توان چند نمونه از این نوع تکالیف را تعریف کرد .در فرایند اجرای تکالیف
سنجشی /یادگیری حمایت های معلم به تدریج کاهش می یابد به گونه ای که یادگیرنده خودش
به تنهایی بتواند به خلق محصول یادگیری از مرحله طراحی تا ارائه نتایج برسد .طرح ها،
تحقیقات و سمینار هایی که در آن نتایج یافته های مطالعاتی ارائه می شود ،نمونه هایی از این
نوع یادگیری است.
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محصوالت سنجش این چند ویژگی را دارد:
 1نیازمند کاربست آموخته ها است.
 2در بافتهای تازه رخ میدهد.
 3یادگیرنده باید به طور مستقل آن را به کار برد.

13ـ نقشه ها چگونه تهیه می شوند؟
روایت یک
تجربه

مدت ها بود که در یک دبیرستان در شهر یزد مشغول به کار بودم .همکاران خوبی
داشتم و گفتگو های ما در ساعت تفریح به برخی اخبار یا بخشنامه هایی محدود بود
که گاه و بی گاه از جانب منطقه آموزش و پرورش صادر می شد .کمتر اتفاق می افتاد که
بحث ها به مسائل آموزشی /تربیتی در سطح مدرسه کشیده شود .شهریور ماه بود و
مدیر مدرسه ،که روابط صمیمانه ای با همکاران داشت ،شورای معلمان را برای شروع
سال تحصیلی تشکیل داده بود .در این شورا ها معموالً برخی تذکرات از جانب مدیر یا
معاون مدرسه یا بخشنامه هایی که به دلیل قانونی می باید توسط همه همکاران دنبال
شود ،مطرح می شد و بدون بحث و بررسی دربارة آن ،جلسه به پایان می رسید.
در آن سال یکی از همکاران انتقالی در پایان جلسه سؤالی را مطرح کرد که به نوعی
ذهن همه ما را به خودش مشغول کرد« .امسال عم ً
ال در کالس ها چه درس خواهیم
داد؟ آیا قرار نیست که در مورد آنچه قرار است دانش آموزان در سال تحصیلی جدید
تجربه کنند ،هماهنگی در سطح مدرسه داشته باشیم؟» ما که همگی پاسخ این سؤال
را بدیهی می دانستیم یک صدا گفتیم چه هماهنگی؟ ما همه می دانیم که چه چیزی
را باید درس بدهیم .سال ها است که این کتاب ها را درس می دهیم؛ حتّی می دانیم
که کدام تصویر در کدام صفحه هست و چه پرسش هایی در هر یک از فصل ها مطرح
شده است .او با تردید و با صدایی کمی آرام تر پرسید یعنی شما همه می دانید که
دانش آموزان به واقع باید چه چیزی را تجربه کنند .ارتباط آنچه آموزش می دهیم با
تجربیات و نیاز های دانش آموزان چیست؟در پاسخ گفتیم :این کار چه ضرورتی دارد؟
هر معلمی متخصص درسی است که تدریس می کند .مگر ما متخصص همه موضوعات
هستیم که بتوانیم در مورد محتوای سایر موضوعات نظر بدهیم؟ او که احساس می کرد
ادامه این گفتگو چندان مؤثر نیست در ادامه گفت«:اما من به عنوان همکار جدید به
همکاری شما نیاز دارم؛ لذا اجازه دهید تا برای تدریس درس خودم هماهنگی هایی
را با شما انجام دهم» .ما هم که احساس می کردیم باید این همکار جدید را در جمع
خودمان پذیرا باشیم ،اعالم آمادگی کردیم .اما نمی دانستیم که این اعالم آمادگی
به چه تغییراتی در برنامه ریزی و آموزش ما منجر خواهد شد .در پایان آن سال ما
نه تنها در ساعات تفریح بلکه ساعت ها در مورد ارتباط موضوعات درسی و تأثیری
که شناسایی این ارتباط ها در تجربیات یادگیری دانش آموزان دارد با یکدیگر گفتگو
می کردیم .حاصل این گفتگو های ارزشمند ،باالتر رفتن سطح یادگیری دانش آموزان
و میزان رضایت آنها از کالس های درسی و مشکالت کمتری بود که ما با دانش آموزان
داشتیم .یادگیری هایی که در عمل بارور و پرورده شده بود.

تجربه ای که به معلمان
کمک می کند تا آموزش
خود را بر مبنای نفع هرچه
بیشتر همه یادگیرنده ها
برنامه ریزی کنند.

83

راهنمای عمل ...

با توجه به فعالیت مرحله برنامه ریزی ،اکنون با پاسخ به پرسش های مرحله تدوین نقشه برنامه درسی،
اطالعات اولیه مورد نیاز را در اختیار دارید .وجود منطق برنامه ،تالش های شما را در گروه های مختلف
همسو می کند و دستیابی به اهداف پیش بینی شده را در راستای آینده مورد انتظار برای دانش آموزان آسان
می سازد .بدیهی است انتظار می رود برنامه تدوین شده به ارتقای سطح شایستگی های مورد انتظار و بهبود
یادگیری دانش آموزان منجر شود.
برای آغاز به کار تدوین نقشه برنامه درسی در سطح مدرسه بر حسب اینکه نقطه کانونی برنامه درسی
شما متوجه کدام یک از جهت گیری ها در برنامه ریزی درسی است (موضوع محور ،میان رشتهای و
دانش آموز محور)( ،به فصل آخر مراجعه کنید) .شاید بخواهید برای کاهش دغدغه های معلمان در اجرای
این برنامه ،ابتدا به تهیه نقشه برنامه درسی تجویزی (آنچه در کتاب درسی ارائه شده است) ،البته در حد
مفاهیم و مهارت ها /فرایند های اساسی) مبادرت بکنید و پس از اطمینان خاطر از شناسایی محتوای تجویزی
برنامه در راستای تحقق اهداف برنامه تجویزی و غیر تجویزی (برنامه سطح مدرسه) برنامه خود را تدوین
کنید .به همین دلیل در اینجا ابتدا کار را با توضیح نقشه برنامه درسی تجویزی و چگونگی استفاده از آن در
طراحی پروژه ها یا فعالیت ها آغاز می کنیم.
در جدول زیر عناصری نشان داده شده است که در نقطه برنامه درسی در سطح مدرسه می باید مورد
توجه قرار گیرد.
نقشه برنامه درسی در سطح مدرسه

نام فصل
زمان /ماه
کتاب درسی

شماره
صفحه

مفاهیم /خرده مهارت ها فرایند ها
مفاهیم

خأل/
همپوشی

تأکیدات

عناوین
پروژه ها…

مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
تأکیدات به نقطه کانونی /منطق نقشه برنامه درسی در سطح مدرسه مربوط است که در گروه های حرفه ای ،چگونگی عملیاتی
شدن آن در نقشه برنامه درسی مورد تأکید قرار گرفته است.
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مراحل تدوین نقشه برنامه درسی سطح مدرسه با تمرکز بر برنامه درسی تجویزی
الف) کار در گروه کوچک
جدول صفحه قبل برای کار فردی معلمان یا کار در گروه های کوچک درنظر گرفته شده که متمرکز
بر  موضوع درس خاصی است .ستون اول به زمان آموزش مربوط است .شما می توانید بر حسب عالقه خود،
زمان را به شیوه دلخواه تقسیم بندی کنید .اما از آنجا که معموالً آموزش مفاهیم ،مهارت ها /فرایند های اساسی
از نظر زمانی چند جلسه درسی را به خود اختصاص می دهد ،سازمان دهی محتوای برنامه درسی رسمی بر
اساس ماه ها به شما در توزیع مناسب زمان و چگونگی بهره برداری از آن کمک می کند .عالوه بر این هنگام
طراحی پروژه ها ،شما می توانید زمان فعالیت های مربوط به آماده سازی آنها ،اجرا و پایان آنها را تعیین کنید.
در ستون دوم نام فصل /بخش کتاب درسی نوشته خواهد شد که در این ماه پوشش داده می شود .اگر آموزش
فصلی از کتاب درسی بیش از یک ماه به طول می انجامد با استفاده از پیکانه های راهنما آن را مشخص کنید.
(در جدول نمایش داده شده است ).در ستون سوم شماره صفحه ذکر شده است می توانید ستون شماره
صفحه را حذف ،و شماره صفحات را در ذیل فصل کتاب یادداشت کنید .در ستون چهارم مفاهیم اساسی و
خرده مهارت ها آمده است .ممکن است در محتوای کتاب درسی ،مقوله هایی چون قوانین و اصول نیز ارائه
شده باشد .این موارد را هم در دل همین ستون سازمان دهی نمایید .توجه کنید که از یادداشت اطالعات
جزئی ،مثال ها و ...پرهیز کنید با اینکه این دسته از اطالعات برای درک مفاهیم به کمک شما می آید ،ارزش
یادگیری چندانی ندارد .مفاهیم اساسی ،حکم قطب های آهنربا را دارد که وقتی از سوی دانش آموزان درک
(انتزاع) می شود ،امکان درک اطالعات جزئی مثال ها و ...را که در حکم براده های آهن است از سوی آنان
فراهم می کند .برای اطمینان از سازمان دهی اطالعات ارائه شده در کتاب درسی و یادداشت آن در نقشه
برنامه درسی می توانید از نقشه های ذهنی استفاده کنید که از سطح مفاهیم آغاز ،و به مثال ها و اطالعات
جزئی ختم می شود .نقشه های ذهنی برای سازمان دادن محتوا به شیوه تلفیقی /بین رشته ای نیز بسیار
کارآمد است؛ چرا که می توان از طریق رسم خطوط شبکه معنایی میان موضوعات مختلف علمی را به تصویر
کشید .ترسیم چنین نقشه هایی در مرحله کار در گروه بزرگ نیز توصیه می شود.
مؤثرترین کارکرد نقشه های ذهنی هنگامی است که شما قصد دارید برنامه ریزی پروژه ها را آغاز کنید.
طرح پرسش های اساسی برای درگیر کردن دانش آموزان ،فعالیت های مختلف که در ذیل هر طرح طراحی
می شود از قابلیت این نقشه ها است .ستون پنجم و ششم به مهارت ها /فرایند های اساسی مربوط است.
معموالً تعداد مهارت ها /فرایند های اساسی در هر کتاب درسی بیش از سه تا چهار مورد نیست .درصورتی
که آموزش برخی خرده مهارتها نیز در کتاب درسی مد نظر قرار گرفته است ،تالش کنید تا آنها را در
ذیل مهارت ها /فرایند های اساسی سازمان دهی کنید .این دقیقاً همان بخشی از نقشه برنامه درسی است
که برای تنظیم آن ممکن است نیازمند تشکیل گروه موقت به منظور انجام دادن مطالعات موردی شوید.
ستون هفتم به مصداق هایی از خأل ها یا همپوشی هایی مربوط است که ممکن است شما در بررسی کتاب
درسی یا به دلیل پیشینه دانشآموزان با آن روبهرو شده باشید .ستون هشتم به تأکیدات برنامه مربوط میشود
که چگونگی پرداختن شما به نقطه کانونی نقشه برنامه درسی در سطح مدرسه و منطق برنامه را نشان میدهد؛
به عنوان مثال اگر در انتخاب نقطه کانونی برنامه درسی مدرسه بر توانایی دانشآموزان در حل مسئله /مهارت
تصمیم گیری /خلق و تولید تأکید کردهاید ،این تأکیدات در این بخش ثبت ،و ارتباط آن با محتوای برنامه درسی
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رسمی برقرار می شود .ممکن است در برخی موضوعات درسی این مهارت ها (حل مسئله /خلق و تولید هر
محصول یا مهارت تصمیم گیری) به عنوان بخشی از محتوای تجویزی برنامه درسی ارائه شده باشد.در این
صورت محمل بسیار خوبی را برای پرداختن به نیازها یا اولویت هایی فراهم می کند که شما در نقطه کانونی
مورد توجه قرار داده اید .این احتمال در مورد مفاهیم محتوای موضوعات درسی مصداق دارد؛ به عنوان مثال
اگر مفاهیم ارزشی مثل انصاف /برابری اجتماعی /عدالت جزو نیاز ها یا اولویت های مدرسه باشد ،قطعاً رد پای
آن در موضوعات مختلف درسی قابل شناسایی و پیگیری خواهد بود .تصمیم گیری در این بخش یکی از
مهم ترین تصمیمات و مداخله هایی است که شما انجام می دهید؛ چرا که پیوند میان برنامه درسی تجویزی
و غیر تجویزی را برقرار می کند و زمان آموزش را به نفع هر دو دسته هدف (تجویزی و غیر تجویزی) مورد
بهره برداری قرار می دهد؛ اما چنین تصمیماتی به مقدار زیادی به تجربیات حرفه ای گروه کاری و هدایت
شما بستگی دارد .ممکن است پیشنهادهای اولیه خام باشد اما پس از بحث در گروه (گروه کوچک /بزرگ)
این افکار خام به افکار خالقانه ای برای عمل در سطح مدرسه تبدیل خواهد شد .درصورتی که در بررسی های
اولیه نتوانستید این رابطه ها را شناسایی کنید نگران نباشید شما فرصت  50تا  100ساعت را در اختیار دارید
و می توانید برنامه درسی سطح مدرسه خود را بر اساس این زمان و با تکیه بر طرح های آزاد (غیر تجویزی)
طراحی کنید و به نیاز ها و اولویت های پیش بینی شده (نقطه کانونی) پاسخ دهید .ستون آخر نیز به عناوین
طرح ها یا انواع دیگری از فعالیت ها مربوط است که قرار است با استفاده از زمان رسمی یا زمان در اختیار
مدرسه ( 50تا  100ساعت) اجرا شود .تمام تالش شما در فرایند تنظیم نقشه برنامه درسی به طراحی
عناوین طرح ها و سپس اجرای آن ختم می شود .همان طور که ذکر آن رفت ،این طرح ها می تواند در راستای
اهداف برنامه درسی تجویزی و برای تعمیق آموخته ها در موقعیت های جدید ،و یا کام ً
ال آزاد و در راستای
اهداف شما در سطح مدرسه (غیر تجویزی) باشد.
از همکاران بخواهید در صورتی که فردی نقشه خود را آماده کرده است ،یافته های خود را برای اظهار نظر
در اختیار سایر همکاران قرار دهد یا در گروه کوچک مطرح کند .احتماالً اگر دو یا سه معلم به تنهایی
روی نقشه برنامه درسی خاصی (مثل ریاضی /تاریخ) کار کرده باشند ،حداقل حدود  70درصد از محتوا در
نقشه های آنها با یکدیگر برابری می کند؛ اما در چینش (تقدم و تأخر و زمان اختصاص داده شده) ،خألها و
افکار برای ورود به بخش غیر تجویزی برنامه تفاوت های مشخصی قابل مشاهده خواهد بود.
پیشنهادها را روی نقشه اعمال کنید و آماده مشارکت در فعالیت های گروه بزرگ تر شوید .زمانی که این
نقشه تهیه شد ،تمام آنچه دغدغه معلمان در پاسخگویی به انتظارات برنامه درسی تجویزی روی کاغذ است،
شما را قادر خواهد ساخت ضمن شناسایی خأل ها ،همپوشی ها ،نقاط ارتباط موضوعات مختلف را شناسایی
کنید و به مرحله بعد وارد شوید که تدوین نقشه برنامه درسی برای بخش غیر تجویزی برنامه درسی است.
کار در این مرحله به شما در تصمیمات مرحله بعد کمک بسیار زیادی می کند و مدیریت زمان ،پرداختن به
عالیق دانش آموزان در راستای اهداف برنامه تجویزی ،تدارک فرصت های یادگیری برای پاسخ به نیاز های
دانش آموزان فراتر از انتظارات برنامه درسی (نیاز های دانش آموزان تیز هوش ،عالیق در یک حوزه مطالعاتی
خاص ،عالیق برآمده از کار با فناوری های نوین و )...را آسان می سازد.
احتماالً در این مرحله در فرایند هم اندیشی ها بحث های عمیقی درخواهد گرفت که ناشی از تفاوت
دیدگاه ها است .آماده هدایت این بحث ها برای دستیابی به رشد و توسعه حرفه ای معلمان خود باشید .این
گفتگو های حرفه ای مهم ترین ابزار رشد حرفهای معلمان در سطح مدرسه شما به شمار می رود .گفتگو های
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حرفهای به شما و همکارانتان کمک می کند تا دانش برخاسته از تجربه را سازمان دهید و یافته ها را برای
استفاده خود و دیگران در سایر موقعیت ها ارائه کنید؛ آنچه از شما به عنوان معلم مجری ،معلم مشارکت کننده
و خالق در فرایند برنامه ریزی درسی می سازد.
برای ورود به مرحله بعد سعی کنید با کمک معلمان ،نمونه هایی ازتجربیات این کتاب را تحلیل ،و رابطه
میان برنامه تجویزی و غیر تجویزی را مشخص کنید.
 1از سوی مدیر /معلم برای دستیابی به اهداف چه فرایندی دنبال شده است؟
 2یادگیری دانش آموزان در چه سطحی تحقق یافته است ،و شواهد آن چیست؟
 3آیا می توان این تجربه ها را نمونه ای از تدریس اثر بخش تلقی کرد؟
ب) کار در گروه بزرگ
در این مرحله افکار را در گروه بزرگ ترـ که می تواند در یک موضوع یا دروس مختلف یک پایه یا ترکیبی از
این دو شکل باشد ـ مورد بررسی قرار دهید .بگذارید با یک مثال به روشن شدن مطلب کمک کنیم؛ به عنوان
مثال در رشته علوم تجربی در دوره دوم متوسطه ،معلمان درس زیست شناسی در پایه های مختلف گردهم
می آیند و نقشه برنامه درسی خود را در پایه های مختلف از جهت توالی مفاهیم و مهارت ها /فرایند های
مطرح شده مورد بررسی قرار می دهند .بحث ها و تصمیمات احتمالی :زمان صرف شده برای آموزش هر یک
از مفاهیم ،مهارت ها /فرایند ها؛ چینش مفاهیم ،مهارت ها /فرایند ها در پایه و دوره؛ شناسایی ارتباط های
مفهومی با سایر موضوعات درسی در پایه و دوره؛ ارتباط و چگونگی عملیاتی شدن نقطه کانونی و منطق
برنامه درسی مدرسه به کمک درس  ...یا  ...؛ عناوین طرح ها با توجه به نیاز یادگیری دانش آموزان /توسعه و
تعمیق مفاهیم ازجمله موضوعات مورد بحث در این مرحله است.
زمانی که گروه نقاط اتصال برنامه ها را در موضوعات مختلف درسی در هر رشته یا رشته های مختلف
شناسایی کرد ،گروه های حرفه ای می توانند دوباره سازمان دهی شوند و با ترکیب متفاوت و جدید برای
طراحی طرح  های مشترک(میان رشته ای) شکل بگیرند .اجازه دهید با یک مثال دیگر به روشن شدن
موضوع کمک کنیم.
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معلمان آموزش علوم مدرسه… پس از تدوین نقشه برنامه درسی تجویزی و ترسیم نقشه مفهومی در
پایه اول دریافتند که آنچه آموزش های آنان را به هم پیوند می زند ،برخی از مفاهیم اساسی مثل مفهوم
انرژی ،ماده ،ساختار و ...است ،عالوه بر آن مهارت های علمی که همیشه یکی از نقاط ضعف دانش آموزان
در طول دوره دبیرستان بوده است از جمله موضوعات مشترک در برنامه درسی علوم تجربی است .آنها
تصمیم گرفتند از این ارتباط ها برای درک عمیق تر مفاهیم و کسب توانایی در به کارگیری روش های
علمی در مطالعه پدیده های طبیعی استفاده کنند .نقشه ها نشان می داد که می توان طرح هایی را
تعریف کرد که از طریق آن دانش آموزان ضمن درک عمیق مفاهیم علمی ،فرایند مطالعه علمی را نیز
مستقیم ًا تجربه کنند .برای شروع ،معلمان از دانش آموزان خواستند تا موضوعات مورد عالقه خود را
برای مطالعه آزاد فهرست کنند .موضوعات با کمک دانش آموزان طبقه بندی شد و در قالب چند موضوع
مطالعاتی (که می توانست مفاهیم /مهارت ها /فرایند های پیش بینی شده را حتی االمکان پوشش دهد).
در دستور کار فعالیت های کالسی قرار گرفت .توافق شد که دانش آموزان به جای تکالیف تکراری و
زدن آزمون های چند گزینه ای متمرکز در سطح مدرسه بر حسب عالیق خود در یکی از گروه ها قرار
بگیرند .از آنجا که پاسخ به آزمون ها نیز یکی از دغدغه های اولیای مدرسه بود ،مقرر شد که آزمون ها
به صورت دوره ای بر  اساس پیشرفت دانش آموزان در اجرای طرح ها با تعیین محدوده مطالعه در کتاب
درسی به همراه کلید آن در اختیار دانش آموزان قرار داده شود و آنها خود به ارزیابی عملکرد خویش
بپردازند .درصورتی که دانش آموز در پاسخ به آزمون ها با مشکلی برخورد می کرد یا پرسشی برای
او پیش میآمد ،پرسش خود را روی تابلویی که در کالس نصب شده بود ،یادداشت می کرد و سایر
دانش آموزان تالش می کردند تا به او در درک مطلب کمک کنند .معلمان با نظارت بر فرایند پرسش و
پاسخ دانش آموزان ضمن ارزیابی درک دانش آموزان درصورتی که ضرورت مییافت در شروع کالس ها
برخی از موضوعات را با طرح پرسش هایی به بحث جمعی می گذاشتند و تالش می کردند تا از فرصت
پیش آمده برای درک عمیق تر مطالب در سطح جمعی استفاده کنند.

دانش آموزان (به صورت فردی یا گروهی) باید مشخص می کردند که قرار است به چه پرسش هایی در
جریان این مطالعه پاسخ دهند .پرسش ها روی دیوار کالس نصب شد .معلمان پس از دریافت موضوعات
و پرسش های طرح شده در ذیل هر یک از عناوین آن را در جلسه گروه حرف ه (پایه و موضوع) مطرح ،و
ارتباط آن با برنامه درسی تجویزی را مشخص کردند .آنها در جریان بحث و گفتگوی حرفهای خود باید به
این سؤاالت پاسخ می دادند:
 1آیا عناوین /پرسش های طرح شده به ما در دستیابی به هدفهای شناسایی شده کمک می کند؟
 2درصورتی که برخی از انتظارات توسط این عناوین /پرسش ها پوشش داده نشود برنامه آموزش
جایگزین چه خواهد بود و چگونه به طرح ها پیوند خواهد خورد؟
 3وجود چه دانش و اطالعاتی به دانش آموزان در طی این فرایند علمی و یافتن پاسخ ها کمک خواهد
کرد؟
 4آیا الزم است در توالی موضوعات درسی (در نقشه شماره  )1تغییری ایجاد شود تا اطالعات مورد نیاز
به موقع در اختیار دانش آموزان قرار گیرد و آنها از دانش پایه برای شروع مطالعه برخوردار باشند؟
 5چه مهارت های پایه ای برای شروع مطالعه مورد نیاز است؟
 6آیا منابع اطالعاتی مورد نیاز قابل شناسایی و در دسترس است؟
 7برای پشتیبانی از طرح ها چه اقداماتی باید از سوی معلمان /مدیر مدرسه انجام شود؟
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 8زمان تخصیص یافته به فعالیت ها چگونه سازمان دهی شود؟
 9آیا زمان تخصیص یافته برای اجرای طرح کفایت می کند ( 50یا )100؟ درصورت نیاز به زمان بیشتر،
آیا می توان از زمان غیر رسمی (روز های تعطیل یا ساعات پس از تعطیلی مدرسه) استفاده کرد؟ چگونه؟
 10نوع و میزان مشارکت خانواده ها در اجرای طرح ها چگونه خواهد بود؟
معلمان با پاسخ به این پرسشها آماده ورود به مرحله اجرا شدند؛ اما برای اطمینان از اثر بخشی اجرای
طرح ها و تأثیر آن بر یادگیری دانش آموزان تصمیم گرفتند تا آزمونی را در سطح باالی یادگیری را برای
ارزیابی میزان اثر بخشی طرح ها در پایان کار طراحی کنند .این آزمون شامل دو بخش بود :بخش اول
سؤاالتی بود که دانش پایه دانش آموزان را نسبت به مفاهیم مورد بررسی قرار می داد .این بخش از آزمون
صرفنظر از تفاوت موضوعات طرح ها به آن پاسخ می دادند .بخش
مشترک بود و تمام دانش آموزان 
دوم آزمون عملکرد کتبی بود که توانایی آنان در به کارگیری آموخته ها در اجرای طرح ها را اندازه گیری
می کرد .نتیجه قابل توجه بود .تقریب ًا همه دانش آموزان توانسته بودند در سطح مطلوب به پرسش های
ناظر به دانش پایه پاسخ دهند و در بخش آزمون عملکردی نیز نتایج نشان می داد که دانش آموزان
توانسته بودند دانش کسب شده را در موقعیت جدید به کار بگیرند .این تجربه آنان را عالقه مند کرد تا
دامنه ارتباط های برنامه درسی را از حوزه علوم تجربی فراتر ببرند و در سطح مدرسه با مشارکت سایر
گروه های حرفهای (معلمان جامعه شناسی ،تاریخ ،روانشناسی و )...طرح هایی را در سطح مدرسه تعریف
کنند .این طرح ها مستقیم ًا نقطه کانونی و منطق برنامه درسی در سطح مدرسه را هدف گرفته بود.

این تجربه به معلمان نشان داد که چگونه می توانند کار را از برنامه درسی تجویزی آغاز ،و
به برنامه درسی سطح مدرسه (غیر تجویزی) ختم کنند .توسعه حرفه ای حاصل از این تالش
جمعی توانایی های معلمان را به عنوان افراد متخصص و با تجربه منعکس کرد که قادر به
مشارکت در فرایند برنامه ریزی درسی هستند.
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نمونه نقشه برنامه درسی علوم تجربی دردوره دوم ابتدایی و اول متوسطه
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فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
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تهیه نقشه برنامه درسی با تمرکز بر برنامه درسی غیر تجویزی
همان طور که پیش از این بیان شد ،برنامه های درسی غیر تجویزی در راستای نیازهای یادگیرندگان یا
اولویت های مدرسه طراحی ،تدوین و اجرا می شود .معلمان در این برنامه ها از آزادی عمل بیشتری برخوردار
هستند و می توانند برای تمام عناصر برنامه درسی اعم از هدف ،محتوا ،فرصت های یادگیری ،روش ارزیابی و
زمان آموزش خود به تصمیم گیری دست بزنند .آنچه مبنای تصمیمات در این شکل از طراحی برنامه درسی
است ،توافق حاصل از جلسات مشترک در گروه های حرفه ای است .عالقه های ابراز شده /نشده دانش آموزان،
دغدغه های اولیا ،مسئله ها در سطح محله /منطقه یا موضوعات عام تر ،که توجه دانش آموزان را به خود جلب
می کند می تواند در دستور کار قرار گیرد.
آنچه در تمامی برنامهها اعم از تجویزی و غیر تجویزی مشترک است ،طراحی برنامه به صورت سازمان یافته
است به گونهای که نشان دهد چه اهدافی به چه منظوری و برای دستیابی به چه تواناییهایی در دانشآموزان
در برنامه درسی گنجانده میشود .دفاع از این تصمیمات مستلزم کار سازمانیافته و نظاممند است .وجود
آزادی عمل در برنامه درسی غیر تجویزی نباید این تلقی را موجب شود که تصمیمات بدون نقد و ارزیابی نتایج
آن به صرف پیشنهاد شدن ،میتواند بخشی از زمان آموزش ( 50-100ساعت) را به خود اختصاص دهد.
تصمیمات باید منطقی و قابل دفاع باشد .ازاینرو رعایت اصول طراحی در هر یک از گونههای برنامهریزی
درسی تجویزی و غیر تجویزی ضروری است (آنچه در ابعاد روشی تدوین نقشه برنامه درسی در بخش
برنامه درسی تجویزی ذکر آن رفت) .اما آنچه این آزادی عمل را ارزشمند میکند ،قالبهای مختلف ارائه
است .برنامهها میتواند در قالب پروژه ،تحقیق ،سمینار ،مطالعه وقایع جاری (اعم از وقایع علمی ،اجتماعی،
فرهنگی و ،)...سمینارها دربارة موضوعات بحث برانگیز در سطح مدرسه جامعه محلی ،ملی یا جهانی؛ تولید
الگوسازیها ،دست سازهها و ...ارائه شود .نکته حائز اهمیت این است که اهداف و نتایج این فعالیتها نشان
دهد که چگونه مدرسه در راستای اهداف پیش بینی شده خود در حال حرکت است و ارزیابی نتایج برنامه
اجرا شده چه مسیری را برای اقدامات بعدی در پیش روی گروه حرفهای برای تصمیمات بعدی قرار میدهد.
درواقع هر نقطه پایانی ،آغاز تالشهای بعدی توسط گروه است.
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14ـ مرحله اجرای نقشه برنامه درسی سطح مدرسه
روایت یک
تجربه

این تجربه به یکی از مدارس در استان چهار محال و بختیاری مربوط است .معلم علوم تجربی تصمیم
گرفت تا مبحث گیاهان را در فصل بهار آموزش دهد که دامنه کوه های زاگرس از گیاهان دارویی پوشیده
است .مفاهیم این مبحث شامل گوناگونی گیاهان ،اندام های گیاه ،زیست بوم منطقه ،مهارت جمع آوری،
تحلیل و اعتبار بخشی اطالعات بود .او یک بازدید میدانی ترتیب داد و از دانش آموزان خواست تا
نمونه هایی از گیاهانی را جمع آوری کنند که در دامنه کوه ها به صورت طبیعی روییده بود .دانش آموزان
نمونه ها را با خود به مدرسه آوردند و با کمک یکدیگر به طبقه بندی آنها پرداختند .آنها باید برای
هر یک از گروه ها /نمونه های جمعآوری شده شناسنامه اطالعاتی تهیه ،و سپس این شناسنامه های
اطالعاتی را با مراجعه به بزرگ ترها در فامیل ،افراد متخصص ،عطاری های محل و ...تکمیل می کردند.
شناسنامه شامل ،نام گیاه ،مشخصات ظاهری (  اندازه ،رنگ ،تعداد گلبرگ ها ،اندازه ساقه ،ریشه و ) ...
کاربردهای دارویی /غذایی و ...و دالیل رویش این گونه گیاهی خاص در سطح منطقه بود .در روز برپایی
نمایشگاه آنها ضمن به نمایش گذاشتن یافته های خود با استفاده از همین گیاهان از مشاهده کننده ها با
دم نوش ها ،دانهها و ....پذیرایی کردند .دانش آموزان ضمن درک مفاهیم و کسب مهارت های مورد انتظار
توانستند به دامنه وسیعی از اطالعات بافت گیاهی منطقه ،کاربرد و ارزش گیاهان و  ...دست پیدا کنند.

برای شروع اجرا شاید بد نباشد که ساختار طراحی آموزشی برای سازمان دهی یکپارچه برنامه درسی
تجویزی یا غیر تجویزی را مورد بحث قرار دهیم .در شروع مروری داریم بر اصطالحاتی که در طراحی و
اجرای برنامه درسی سطح مدرسه با آن سروکار خواهید داشت.
برنامه
روزانه

طراحی واحد
یادگیری

برنامه سطح
پایه  /دوره

برنامه درسی
سطح مدرسه

برنامه درسی سطح مدرسه :1همان گونه که شرح آن رفت ،برنامه درسی سطح مدرسه انعکاس دهنده
اهداف و جهت گیری های مدرسه در سال تحصیلی یا در بازه زمانی مشخص (مث ً
ال سه تا پنج سال)
است .درصورتی که جهت گیری ها در برنامه درسی سطح مدرسه به خوبی تبیین شده باشد ،تصمیمات
و هماهنگی ها در الیه های بعدی برنامه ریزی ساده تر خواهد بود .در این برنامه عالوه بر تعیین زمان های
رسمی ،زمان امتحانات ،اجرای پروژه ها می توان چگونگی بهره برداری از زمان غیر رسمی آموزش (تعطیالت)
را نیز در نظر گرفت .این برنامه همچنین می تواند ارتباط یادگیری در پایه ها و موضوعات مختلف و ارتباط آن
را با اهداف /هویت مدرسه منعکس سازد.
برنامه درسی در سطح پایه /دوره :برنامه درسی در سطح پایه /دوره انعکاس دهنده اهداف و محتوا در
پایه /دوره تحصیلی است .در این برنامه نقاط ارتباط برنامه در موضوعات مختلف درسی در یک پایه یا دوره
تحصیلی مشخص میشود .این برنامه به تصمیمگیریها برای در نظر داشتن توالی منطقی محتواهایی که
آموزش داده میشود ،توزیع زمان با توجه به حجم محتوا ،طراحی تکالیف یادگیری ،برگزاری آزمونها ،طراحی
پروژههای مستقل یا مشترک در پایه یا دوره تحصیلی کمک میکند.
1ــ برحسب اینکه مدرسه شامل چند دوره تحصیلی باشد ،برنامه درسی سطح مدرسه ممکن است مستقل از دوره باشد.
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واحد یادگیری :واحد یادگیری معموالً دربرگیرنده چند درس و ناظر به اهداف یادگیری در یک فصل
یا بخش از کتاب درسی است .البته واحد های یادگیری می تواند برای اهداف ویژه مدرسه نیز به طور مستقل
طراحی و اجرا شود .نکته مهم در این رابطه ظرفیتی است که واحد یادگیری برای طراحی منسجم و یکپارچه
در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می دهد .محتوای واحد یادگیری می تواند بخشی از قلمروی محتوایی خاص
در یک موضوع درسی (مثل آنچه در تجربه قبلی به آن اشاره شد) یا موضوعات درسی وابسته به هم در
چند ماده درسی یا محتوای تعیین شده بر اساس اهداف برنامه درسی سطح مدرسه و کام ً
ال آزاد باشد .بازه
زمانی پیش بینی شده در طراحی واحد یادگیری معموالً از انعطاف بیشتری برخوردار است و بهتر می تواند
به تفاوت های فردی و نیازهای دانش آموزان پاسخ دهد؛ ضمن اینکه فرصت الزم برای تعمیق آموخته ها و
انتقال آن به موقعیت های جدید را فراهم می کند (چگونگی طراحی واحد یادگیری به دلیل ارتباط آن با
بخش غیرتجویزی برنامه درسی در ادامه خواهد آمد).
برنامه روزانه :معموالً معلمان با این نوع طراحی بیشتر از سایر گونههای طراحی آشنایی دارند؛ اما نکته
مورد توجه این است که در اینجا پروژه درسهای روزانهای که در قالبهای شناخته شده رایج مورد استفاده
قرار میگیرد ،مد نظر نیست؛ بلکه هدف برنامه روزانه چگونگی عملیاتی کردن نقشه برنامه درسی سطح
مدرسه در قالب فرصتهای یادگیری است که در سطح کالس درس از سوی معلمان تدارک دیده میشود.
این فرصتها میتواند در قالب واحد یادگیری سازماندهی شود و برنامه روزانه چگونگی عملیاتی کردن واحد
یادگیری /نقشه برنامه درسی را منعکس سازد .برنامه روزانه باید به گونهای سازماندهی و اجرا شود که نشان
دهد چگونه در گذر زمان (آموزش) بستر الز ِم تحقق اهداف برنامه درسی سطح مدرسه را فراهم میکند.
نسبت این چهار نوع برنامه ریزی با یکدیگر نسبت میان کل و جزء است و در عین حال رابطه میان اجزا با
یکدیگر و هم زمان با کل بر قرار میکند .نقشه برنامه درسی در سطح مدرسه نمای کلی از رخداد یادگیری را
در بازه زمانی بر اساس اهداف پیش بینی شده نشان می دهد .هرچه برنامه ریزی به الیه های پایین تر نزدیک
می شود ،جزئیات این نقشه و ارتباط ها خود را بیشتر آشکار می سازد؛ مثل نقشه های  GPSکه به شما اجازه
می دهد هم زمان کل و جزء را در کنار یکدیگر و با تغییر نقطه تمرکز خود ببینید .داشتن چنین تصویری از
یادگیری امکان نظارت و ارزیابی بر پیشرفت یادگیری دانش آموزان و انجام دادن مداخله های به موقع را از
سوی مسئوالن مدرسه آسان می سازد.
آگاهی از این چارچوب مفهومی ،که فرایند یادگیری را از سطح کالن تا سطح خرد در رابطهای رفت
و برگشتی به هم پیوند میزند به شما امکان تصمیمات آگاهانه به منظور تطبیق برنامه درسی با نیازهای
یادگیرندگان و اقتضائات موقعیت یادگیری را خواهد داد؛ آنچه شواب آن را قلب برنامهریزی درسی مینامد
و از آن تحت عنوان تأمل 1نام می برد .تأمل دربارة عمل درست و شایسته در موقعیت خاص آموزشی /تربیتی
و تأمل درباره انواع پیامدهایِ تصمیمات برای یادگیرنده یا همه افرادی که به نوعی با نتایج این عمل سروکار
خواهند داشت؛ اما همه می دانیم که عملکردن متناسب با مصالح هر یادگیرنده به گونهای که در عین حال
مصالح سایر افراد و جامعه را در پیداشته باشد ،تصمیمگیری سادهای نیست .تصمیماتی از این دست که آیا
باید علی را به دلیل کوتاهیهایش مؤاخذه کنم یا فرصت بیشتری برای پیشرفت /جبران در اختیار او قرار
دهم؛ آیا باید امتحانات هماهنگ را که به مقایسه دانشآموزان در سطح مدرسه /منطقه و کشور دامن می زند
گسترش دهم؟ یا با صرفنظر کردن از این نوع آزمون ها سطح تنش و رقابت ها را در مدرسه کاهش دهم؟
 Deliberationـ1
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برای حسین ،که مطالب را بهسرعت یاد میگیرد ــ و مرتباً از تکرار مطالب اظهار خستگی میکند ــ فرصت  های
یادگیری غنیتری تدارک ببینم یا چون موجب میشود انتظار خانواده ها افزایش پیدا کنداز این تصمیم منصرف
شوم؟ آیا مدرسه و کالسها باید فضای آزادی داشته ،و هر یادگیرنده اجازه داشته باشد تا بر حسب عالقه و با روش
خود مطالب را یادبگیرد یا همه دانشآموزان با یک روش و به یک میزان به یادگیری دست پیدا کنند (در پشت
یک خط یادگیری متوقف شوند)؟ آیا برای کسب تجربه و ورود به زندگی اجتماعی باید مثل یک مجری قانون
در کالس عمل کنم یا اجازه دهم تا یادگیری ها با مسائل واقعی در جامعه پیوند برقرار کند؟ این سؤاالت نوعی
چالش یا معماهای عملی است که پیشروی شما به عنوان یک تربیتگر قرار دارد و با چگونگی پاسخگویی به
ی خود را منعکس میکنید .پاسخ به این معما های تربیتی به کمک تأمل فردی و گروهی
آنها تعهدات تربیت 
امکانپذیر است؛ چرا که اساساً تصمیمات برنامه درسی به دلیل پیچیدگی و چند وجهی بودن آن و نیز تأثیر
آن بر حال و آینده دانشآموزان و جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است .در
زمینه تأمل فردی و گروهی
ٔ
بعدا ً سخن خواهیم گفت.
آنچه شرح آن در بیان تجربیات قبلی رفت ،میتواند در قالب واحد یادگیری سازماندهی شود .در ذیل
ضمن شرح فرایند طراحی واحد یادگیری تالش میکنیم از تجربیات ذکر شده برای روشن شدن ابعاد کار در
عمل استفاده کنیم.

 15ـ انواع طرح های اجرایی
سمینار

بازدید میدانی

رویکرد مضمونی

وقایع /
رویدادهای جاری

پروژه

توالی مطالب انواع طرح های اجرایی

برای اجراییکردن نقشه برنامه درسی بر حسب اینکه برنامه چه جهتگیری داشته باشد ،شما میتوانید
از انواع خاصی از فرصتهای یادگیری یا ترکیبی از آنها استفاده کنید .این امر به جهتگیری و اهداف نقشه
برنامه درسی سطح مدرسه شما وابسته است .استفاده از انواع پروژهها ،وقایع جاری ،بازدیدهای میدانی (با
رویکرد کاوشگری) در برنامههای غیر تجویزی آزادی عمل بیشتری برای عملیاتی شدن اهداف دارد .هرچه
برنامه درسی شما به سمت برنامههای تجویزی تمایل پیدا کند به همان نسبت فرصت های یادگیری مورد نظر
سازمان یافته تر خواهد بود .مطالعه تجربه های معرفی شده در بخش های قبلی تصویر روشنی از چگونگی
به کارگیری این فرصت ها ارائه می کند .در ادامه پروژه ،وقایع جاری ،رویکرد مضمونی ،بازدید میدانی ،و
سمینار به طور مبسوط توضیح داده شده است.
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پروژه
پروژه

پروژه فعالیتی است به قدر کافی پیچیده ،زمانبر ،دارای ماهیتی چندبعدی و تلفیقی

هدایت پروژه

پروژه ها با موضوعات مورد عالقه دانش آموزان آغاز می شود.
موضوعات پروژه می تواند در خالل یک گفتگوی جمعی خلق شوند.

موضوع پروژه

دو روش برای رسیدن به موضوع وجود دارد.

معیار انتخاب و هدایت
پروژه

زمان اجرای پروژه

مراحل اجرای پروژه

برای انتخاب و هدایت پروژهها اهداف دوره تحصیلی یا حوزههای یادگیری میتواند سودمند
باشد.
انعطاف عمل زیادی وجود دارد.

پروژه ها مثل داستان های خوب دارای آغاز ،میانه و پایان است.

ارزشیابی از پروژه

ارزشیابی فرایندی و پایانی هر دو مورد نظر است.

برخی نکات مهم

فرایند پروژه ازمحتوای موضوعی آن مهمتر است و …
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یادگیری پروژه محور
اصوالً یادگیری پژوهش
محور از نوع کاوشگری
است که بر جنبه های
) (Investigationبیش از
جمع آوری و تحلیل داده ها
) (Researchتأکید می کند.
یادگیری طرحی نیازمند
به کارگیری مهارت های
مختلف فرایندی از جمله
مشاهده ،بازدید ،جمع آوری
اطالعات ،طراحی تحقیق،
وارسی متغیرها ،به کارگیری
ابزار ،اندازه گیری ،تحلیل
تفسیر یافته و پیش بینی و
فرضیه سازی است.

پروژه :استفاده از پروژه 1ها در برنامه درسی سطح مدرسه فرصت ارزشمندی را برای پرداختن
به اهداف تربیتی در کنار فعالیتهای رسمی در برنامه درسی تدارک میبیند .تجربیات یادگیری
دانشآموزان در مدرسه را می  توان به دو دسته تقسیم کرد :دستهای از تجربیات که مستقیماً
کسب میشود (تجربیات دست اول) و دسته دیگری که به طور غیر مستقیم و با استفاده از دانش
سازمان یافته در رشتههای مختلف علمی به تجربه در میآید .دیویی معتقد است که تجربههای
مستقیم در همه سطوح آموزشی باید مقدم شمرده شود تا زمینه کسب تجربیات غیر مستقیم
را فراهم سازد .باید توجه کرد که در حال حاضر مفروضات حاکم بر برنامه مدارس بیش از اینکه
بر تجربیات مستقیم تمرکز داشته باشد ،تمرکز خود را بر تجربیات غیر مستقیم قرار داده که
ابزار یادگیری است و نه هدف آن.
سازمان دهی پروژه ها به برنامه درسی اجازه می دهد تا دانش آموزان با موضوعات فراگیر یا
جامعی به نام پروژهها روبهرو شوند .گروههای دانشآموزی با عالیق متفاوت و حتی پایههای
متفاوت میتوانند در طراحی برنامه و پروژهها مدنظر قرار گیرند .عالوه بر این پروژهها به شما
اجازه میدهد تا پیوند میان حوزههای مختلف یادگیری ،تجربیات درون و بیرون مدرسه ،حال
و آینده زندگی دانشآموزان را فراهم کنید .همانطور که قب ً
ال ذکر شد عالیق و پرسشهای
دانشآموزان مبنای تعیین دامنه پروژهها و فعالیتهای یادگیری است .در اجرای پروژهها
دانشآموزان بهجای دریافت دانش از طریق ساختارهای رسمی ،به کمک مشارکت در
پروژههایی که به مسائل زندگی آنان مربوط است به دانش شخصی شده دست مییابند .این نوع
دانش ،توانایی آنان را برای بهکارگیری آموخته ها در موقعیتهای بعدی و توسعه ظرفیتهای
فردی افزایش میدهد.
نقش معلم در تعامل با فعالیتهای ابتکاری دانشآموزان ،این است که بتواند این فعالیتها را
به تجربهای طبیعی و مؤثر تبدیل کند .دانشآموزان باید بتوانند افکار خود را در قالب پروژههای
آزاد یا ساختار یافته دنبال کنند .در چنین وضعیتی یادگیرندگان به کشفکنندگان دانش و نه
دریافتکنندههای منفعل دانش تبدیل میشوند .قرار گرفتن در چنین فرایندی به آنها اجازه
میدهد تا دانش پراکنده دریافت شده از حوزههای مختلف یادگیری را یکپارچه کنند و بتوانند
با تمرکز بر هدف پروژه از دانش کسب شده برای حل مسائلی استفاده کنند که با آن روبهرو
میشوند .عالوه بر این در جریان اجرای پروژهها دانشآموزان فرصت کسب تجربیات تربیتی
دست اول را به دست میآورند که جهتدهنده به منش و عادات مثبت رفتاری است.
چگونه پروژهها را هدایت کنیم؟ پروژهها با موضوعات مورد عالقه دانشآموزان آغاز
میشود؛ ضمن اینکه عالقه دانشآموزان به موضوعات اهمیت بسیاری دارد؛ اما معلم باید بر اهداف
پیش بینی  شده برنامه درسی مدرسه کنترل داشته باشد .فعالیت ها باید به گونه ای هدایت شود
که درک یادگیرنده را نسبت به جهان فیزیکی و اجتماعی از طریق تعامل با دیگران توسعه
دهد .برای این کار معلم به جای اینکه فعالیت معینی را با هدفی از پیش تعیین شده مطرح
 -1برای پروژه معادل های متعددی ازجمله طرح پژوهشی پیشنهاد داده شده است .ا ّما در بافت آموزش ،این دست معادل ها وافی به مقصود
نیستند.در صورتی که شما و همکارانتان معادل فارسی مناسب تری برای این واژه مد نظر دارید ،ما را از آن مطلع کنید ،تا در ویرایش بعدی
کتاب استفاده کنیم.
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سازد (پیش فرض های خود) ،باید تالش کند تا با تدارک فرصت های غنی یادگیری ذهن دانش آموزان را
بارور سازد و به آنها فرصت طرح افکار و مطالعه آن را در فرایند کاوشگری بدهد .معلم می تواند با توجه به
اهداف برنامه درسی مدرسه ،زمینه های مختلفی را مطرح کند و آن را در جمع دانش آموزان به بحث بگذارد
و اجازه دهد تا عالیق دانش آموزان آشکار ،و در جریان بحث و گفتگوی جمعی عناوین پروژه ها خلق شود.
هدف پروژه ها نمی تواند از نیاز معلم پدید آید؛ بلکه باید تالش کند تا همراه با یادگیرنده هدف او را دریابد و
باوجود موانعی که ممکن است در جریان دنبال کردن پروژه وجود داشته باشد ،آن را به عنوان هدفی حفظ
کند که خود آغازگر فعالیت های بعدی است .به این منظور معلم باید پذیرای جهت گیری های ممکن در
جریان عملیاتی شدن پروژه ها باشد و آن قدر انعطاف داشته باشد که جهتی را که خود انتخاب نکرده یا در آغاز
پروژه برروی آن توافق وجود داشته است ،بپذیرد و از آن استقبال کند .معلمان باید اطمینان داشته باشند که
فعالیت هایی که در قالب این نوع از پروژه ها انجام می  شود به دلیل توان و نیروی درونی خود ،دانش آموزان
را به پیش خواهد برد.
موضوع پروژه ها :همان گونه که گفته شد ،معلمان برای تعیین موضوع پروژه ها می توانند به دو روش
عمل کنند :یا موضوعات مورد عالقه را پیشنهاد کنند و ببینند دانش آموزان چه زمانی به موضوع عالقه
طبیعی نشان می دهند یا نسبت به فعالیت ها و موضوعات مورد عالقه آنها هشیار باشند و از آنها برای جهت
دادن به پروژه ها کمک بگیرند .بحث را با یک مثال آغاز می کنیم.
معلم علوم تجربی در شروع سال تحصیلی در یکی از مدارس هنگام شروع بحث دربارۀ خواص مواد ،ترکیب
مواد ،تغییرات فیزیکی و شیمیایی با بیمیلی دانشآموزان برای دنبالکردن موضوع تدریس روبهرو شد .او
فرصتی را فراهم کرد تا دانشآموزان در مورد دغدغهها و مسئلههای خود گفتگو کنند .جریان بحث به مسئله
ناراحتیهای پوستی به عنوان مشکل رایجی کشیده شد که تقریباً بیشتر دانشآموزان در سنین بلوغ با آن
روبهرو هستند .او دریافت که میتواند این مسئله را به موضوع پروژه دانشآموزان تبدیل کند و از فرصتی که
اجرای این پروژه برای درک مفاهیم شیمی و بهکارگیری روشهای علمی فراهم میکند ،بهره بگیرد .در این
مثال معلم دریافت که میتواند از عالقه دانشآموزان برای گسترش تجربیات آموزشی و درک عمیقتر مفاهیم
بهره بگیرد.
در چنین موقعیت های پرسشی ،که همیشه ذهن معلمان را درگیر خود می کند ،است که «چگونه می توان
پیش بینی کرد که در این فرایند هدف یادگیری ارزشمندی کسب و پایدار می ماند ،درحالی که هدف نه
مستقیماً از محتوای کتاب درسی /برنامه درسی بلکه از مسئله هایی برگرفته می شود که دانش آموزان با آن
روبه رو هستند».
شاید پرداختن به این موضوع مهم باشد که اجرای برنامه درسی سطح مدرسه در گروی تداوم سمینارهای
حرفهای معلمان در طول سال تحصیلی است .از همین رو ،معلمان برای اطمینان ،پیش از آغاز پروژه و نیز در
طول اجرای آن باید گردهم آیند و درباره احتماالت و جهات مختلفی که ممکن است پروژه به سمت و سوی
آن میل کند و چگونگی هدایت آن بحث و گفتگو کنند .حاصل این گفتگوها این است که معلمان درمییابند
که فعالیتهایی که در جریان اجرای پروژهها انجام میشود دارای ظرفیتهای بالقوه زیادی برای تحقق اهداف
برنامه درسی مدرسه در یک فضای باز یادگیری است .این روش کمک میکند تا معلمان اهداف بلند مدت
یادگیری را جایگزین اهداف کوتاه مدت و مقطعی کنند ،و گاه با اجرای پروژهها دریابند که آموزش موضوعات
مختلف درسی با این رویکرد بسیار اثربخشتر از روشهای رایج است .وقتی معلمان به چنین دریافتی دست
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می یابند امکان برقراری پیوند میان برنامه درسی تجویزی و غیر تجویزی بیش از هر زمان دیگری وجود دارد.
برخی از پرسش های هدایت کننده در انتخاب موضوع پروژه ها شامل:
 1آیا دانش آموزان درباره موضوع پروژه اطالعاتی دارند که بتوان بر آن تکیه کرد؟
 2آیا موضوع ،فرصت های یادگیری وسیع و گوناگونی را در اختیار قرار می دهد تا دانش آموزان بر حسب
عالقه خود درگیر آن شوند؟
 3آیا موضوع نیازمند کار مشارکتی و به هم پیوستن تجربیات به عنوان تجربه گروهی فراهم می کند؟
 4آیا موضوع به اندازه کافی ارزشمند است و می تواند در راستای دستیابی دانش آموزان به اهداف بلند مدت
یادگیری حرکت کند؟
معیارهای انتخاب و هدایت پروژهها
 1در محدوده تجربه بیشتر دانش آموزان باشد.
 2برای بیشتر دانش آموزان جالب و برانگیزاننده باشد.
 3بررسی و جستجوی دست اول را برای دانش آموزان امکان پذیر سازد (  با لحاظ کردن نکات ایمنی).
 4منابع مورد نیاز مانند افراد متخصص ،مراکز علمی ،موقعیت های اجتماعی و ....به طور مستقیم یا از طریق
شبکه قابل دسترسی باشد.
 5امکان مشارکت والدین /جامعه محلی و به کارگیری توانایی های آنان در اجرای پروژه وجود داشته باشد.
 6نسبت به مسائل فرهنگی در سطح ملی و بومی حساس باشد.
 7در راستای اهداف /شایستگی های پیش بینی شده در دوره های تحصیلی باشد.
اهداف /شایستگی ها در دوره های تحصیلی /برنامه درسی :یکی از نکات مهم در طراحی و اجرای
پروژه ها توجه به اهداف /شایستگی ها در دوره های تحصیلی /حوزه های یادگیری است (به فصل آخر مراجعه
شود) .این اهداف به دلیل دامنه مفهومی خود می تواند فهرست وسیعی از مفاهیم و مهارت ها در موضوعات
مختلف درسی پوشش دهد .این اهداف راهنمای خوبی برای انتخاب عناوین پروژه ها است .برای این منظور
می توانید از نقشه برنامه درسی استفاده کنید که پیش از این شرح آن رفت و اطمینان پیدا کنید که چه
بخشی از اهداف برنامه درسی رسمی میتواند از طریق پروژه مورد نظر پوشش داده شود .میزان وابستگی
پروژه ها به برنامه درسی یا پوشش دادن محتوای آن می تواند بر حسب اهداف آنها متفاوت باشد.
زمان اجرای پروژه:
درباره زمان اجرای پروژه ها بر حسب اهداف یا ارتباط آن با موضوعات درسی انعطاف
ٔ
زیادی وجود دارد .پروژه ها می تواند در یک مقطع زمانی با آزاد کردن بخشی از ساعات درسی /در زمان
تعطیالت /پایان هفته /همراه با آموزش موضوعات درسی به عنوان بخشی از تکالیف یادگیری /تلفیق چند
موضوع درسی در قالب یک پروژه و … انجام شود .دانش آموزان می توانند هر روز بخشی از زمان خود را به
کار بر روی پروژه ها اختصاص دهند .عالوهبراین ممکن است صرفاً گروهی از دانش آموزان در بخشی از زمان
کالسی مشغول کار روی پروژه ها باشند .وجود این انعطاف در استفاده از زمان به اجرای بهتر پروژه ها کمک
می کند .تالش کنید تا هنگام طراحی پروژه ها در گروه معلمان نسبت به چگونگی مدیریت زمان به وضوح
تصمیم گیری شود .مدیریت کالن پروژه ها در سطح مدرسه بر عهده شما است ،لذا باید نسبت به توزیع زمان
و فشردگی فعالیت ها در طول سال تحصیلی هماهنگی الزم را میان گروه ها ایجاد کنید.
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مراحل اجرای پروژه :پروژه ها مثل داستان های خوب آغاز ،میانه ،و پایان دارد .توجه به
این مراحل به این دلیل ضرورت دارد که بر نوع تصمیمات و چگونگی هدایت فرایند اجرای
پروژه تأثیرگذار است .ارزشیابی پیامدهای اجرای پروژه و تصمیم گیری برای فعالیت های
بعدی بخشی از مسئولیت گروه حرفهای است.
مرحله اول :موضوع پروژه؛ ترتیب دادن یک بحث گفتگوی جمعی درباره تجربه و عالیق
دانش آموزان و شناسایی موضوعاتی که بالقوه می تواند درک دانش آموزان را از مفاهیم و انتقال
آن به موقعیت های جدید به دنبال داشته باشد .در فرایند این گفتگو دانش  آموزان درک خود
را از مفاهیم مطرح شده نشان می دهند و سؤاالتی را مطرح خواهند کرد ،که در فرایند اجرای
پروژه به آن پاسخ خواهند داد .این پرسش ها می تواند به روشن شدن ابعاد و دامنه مطالعه
موضوع پروژه کمک کند.
مرحله دوم :گسترش پروژه؛ معلم در این مرحله بر اساس پرسش های تعیین شده منابعی
را تدارک می بیند و این منابع می تواند شامل شناسایی افراد متخصص ،کتاب ها ،مجالت ،اشیا
و مواد مورد نیاز و ...و روش های استفاده از آنها باشد .روش های بررسی و مطالعه این منابع
و چگونگی ارائه یافته ها از سوی دانش آموزان نیز از مسئولیت های معلم است .مستند سازی
یافته ها و روند پیشرفت پروژه از سوی دانش آموزان به کمک هدایت معلم بخش دیگری از
استلزامات این مرحله است .پشتیبانی از دانش آموزان هنگام روبه رو شدن با دشواری ها و غلبه
بر آن برای دستیابی به اهداف و نشان دادن روند پیشرفت ،که ممکن است در مراحل اولیه به
کندی به پیش برود برای حفظ سطح انرژی دانش آموزان ،بخش مهمی از فعالیت معلم در این
مرحله از اجرا است.
مرحله سوم :پایان پروژه؛ معلم در این مرحله با ایجاد نقطه اوج به دانش آموزان کمک
می کند تا آنچه را یادگرفتهاند ،با دیگران درمیان بگذارند .این مرحله به این دلیل حائـز اهمیت
است که گفتگوها فرصت نگریستن به یافته ها از دیدگاه های مختلف را فراهم می کند ،و به
درک عمیق تر ،شکل گیری افکار جدید یا بهبود یافته ها منجر می شود .نکته دیگری که در
این مرحله توجه به آن ضروری است سازمان دهی یافته ها در قالب دانش سازمان یافته است.
هدایت این بخش از سوی معلم به این دلیل حائز اهمیت است که چگونگی دستیابی به دانش
سازمان یافته از سوی دانش آموزان و به کارگیری /توسعه آن را در موقعیت های جدید  /بعدی
منعکس می سازد .بهتر است روش ارائه یافته به دانش آموزان واگذار شود تا آنها نسبت به
یافته های خود احساس مالکیت کنند .وجود ذوق و ابتکار به استفاده از روش های گوناگون
ارائه ها منجر می  شود و به سایر دانش آموزان در تنوع بخشیدن به روش های ارائه کمک می کند.

انجام بعضی از فعالیت های
پروژه ای نیازمند وجود
افراد مشاور یا راهنما است
در حالی که بسیاری از
فعالیت ها بدون نیاز به استاد
راهنما و صرف ًا از طریق
دریافت راهنمایی های
کلی قابل اجرا است.این
راهنمایی ها در کتاب های
موجود در بازار آمده است
و در سایت های معتبر نیز
وجود دارد.

پایان هر یادگیری پروژه
با ارائه دستاورد آن همراه
است .این ارائه معموالً
در مراسم نمایشگاهی
در مدرسه با دعوت از
خانواده ها و مدعوین انجام
می شود.

گفتگوها در جریان طراحی و اجرای پروژه ها و نیز محصوالت یادگیری ارائه شده منبع بسیار ارزشمندی
برای ارزشیابی از فرایند و نتایج یادگیری دانش آموزان است .این گفتگو ها معموالً در فضای غیر رسمی
صورت می گیرد و تصویر واقع بینانه تری از یادگیری را در اختیار معلم قرار می دهد.
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ارزشیابی پروژه :در ارزشیابی پروژه ،فرایند و محصول هر دو مورد توجه قرار می گیرد.
عالوه بر این ابعادی از عملکرد ،که معموالً در ارزشیابی های رسمی قابل ارزیابی نیست در فرایند اجرای
پروژه ها و نتایج تصمیم گیری قابل ارزیابی می شود .وجود معیارهای روشن برای ارزیابی یادگیری و نتایج آن
برای تصمیم گیری از سوی معلم و دانش آموزان ضروری است .توصیه می شود این معیارها در مرحله طراحی
با مشارکت دانش آموزان تدوین شود و در فرایند اجرای پروژه بر حسب مسیری که پروژه ها طی می کند،
مورد بازنگری قرار گیرد .این روش به دانش آموزان احساس شایستگی ،مسئولیت پذیری و اعتماد به نفس
بیشتری می دهد و می تواند آنها را در ارزشیابی عملکرد خود توانمند سازد.
برخی نکات مهم
این برداشت که پروژه ها باید در طول سال در جریان باشد صحیح نیست .ممکن است مدت هایی از
سال هیچ پروژه ای در مدرسه درحال اجرا نباشد یا به عکس یک پروژه بر حسب ماهیت آن در طول یک
سال دانش آموزان را درگیر نگه دارد.
پروژهها میتواند در طول تابستان یا در تعطیالت نوروز /پایان هفته و ...انجام شود .تصمیمگیری دربار ٔه زمان
اجرای پروژهها بر عهده معلم و دانشآموزانی است که دربارهٔ آن درحال کار هستند.
جای پروژهها در برنامه روزانه مدرسه بسته به میزان تلفیق پروژه ها /تمرکز آنها بر محتوای برنامه های
درسی می تواند بخشی از زمان رسمی /در طول روز /هفته دنبال ،یا کام ً
ال مستقل از زمان رسمی و در خارج
از این برنامه ریزی شود.
مشارکت اولیا در اجرای پروژه ها می تواند در قالب هایی چون پاسخ به پرسشنامه های دانش آموزان ،به
عنوان متخصص مهمان ،مستند سازی ،تهیه مواد و لوازم ،مشارکت در گردش علمی و … باشد.
یکی از محدودیت هایی که در اجرای پروژه ها مطرح می شود ،مستند سازی آن توسط معلم و دانش آموزان
است .وجود وظایف مشخص و پیش بینی و اختصاص زمان برای مستند سازی و وجود ابزارهایی در این زمینه
(مثل روزنگارها ،دفتر خاطرات ،دفتر ثبت وقایع و )...تا حد زیادی این محدودیت را کاهش می دهد.
فرایندی که دانش آموزان در اجرای هر پروژه دنبال می کنند از محتوای موضوعی آنها دارای اهمیت
بیشتری است .آنها در این فرایند مهارت های مربوط به یادگیری مادام العمر را تمرین می کنند و می توانند
در آینده به یادگیرندگان مادام العمر تبدیل شوند .بهترین پروژه ها آنهایی است که با پایان خود بسترهای
جدیدی را برای انجام پروژه های بعدی پیش روی دانش آموزان می گشاید و عالیق آنان را در این راستا
هدایت می کند.
نکته مهم در اجرای پروژه ها انگیزه /عالقه دانش آموز در شروع ،دنبال کردن و به پایان رساندن آن است.
این امر در گروی دو نکته است :یک تمرکز بر هدف یادگیرنده از اجرای پروژه و هدایت او در دستیابی به این
هدف از سوی معلم است ،و دوم نظم است .نظم در اینجا به معنای توانایی حفظ انرژی در طول پروژه و تمرکز
بر آن برای رسیدن به هدف است .هر چه هدف دورتر و پیچیده تر است ،نیاز به نگرش نظم بیشتر است .این
نظم بیانگر تفکر درباره اعمال و تأمل بر آنها ،تفکر درباره نقطه ای است که این اعمال بدان منتهی خواهد شد
و سپس دنبال کردن فعالیت ها به رغم وجود موانع ،اشتباهات و دشواری هاست .در چنین وضعیتی معلم باید
جهت های مختلفی را که ممکن است فعالیت در پیش بگیرد ،تشخیص دهد و بپذیرد و آن قدر انعطاف پذیر
باشد که جهتی را که خود پیش بینی نکرده بود قدردانی ،و از آن استقبال کند.
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وقایع  /رویدادهای جاری
استفاده از وقایع جاری برای آموزش موضوعات درسی یکی از روش هایی است که امکان
پیوند میان موضوعات درسی و واقعیت های زیست محیطی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،هنری،
ورزشی و … را در سطح محلی ،ملی و جهانی تدارک می بیند .استفاده از رویکردهای جاری
برای تمامی موضوعات مدرسه ای یا موضوعات مورد عالقه دانش آموزان به ویژه مطالعات آزاد
از ظرفیت بی نظیری برخوردار است .مهم ترین ویژگی رویدادهای جاری واقعی بودن و ارتباط
آن با مسائلی است که دانش آموزان به طور روزمره با آن روبه رو هستند .اجرای برنامه درسی در
سطح مدرسه با تکیه بر رویدادهای جاری ارتباط میان مدرسه و جامعه را تقویت ،و به توسعه
این روابط کمک می کند .بگذارید بحث را با یکی دو رویداد تاریخی آغاز کنیم که زندگی
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و ....همه ما را تحت تأثیر قرار می دهد و شاید تا سال ها سرنوشت
فرزندان ما را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد.
روایت یک
تجربه

استفاده از وقایع جاری برای
آموزش موضوعات درسی
یکی از روش هایی است که
امکان پیوند میان موضوعات
درسی و واقعیت های
زیست محیطی ،اجتماعی،
فرهنگی ،علمی ،هنری،
ورزشی و ....را در سطح
محلی ،ملی و جهانی تدارک
می بیند.

زمانی که کودتای  28مرداد سال  1332اتفاق افتاد ،من حدودا ً دو سال داشتم .طبیعی است که از آن حادثه چیزی به
یاد ندارم؛ اما وقتی با برخی از بزرگ ترها که خود شاهد ماجرای  28مرداد بوده اند گفتگو می کنم ،تنها کسانی که خود
درگیر این واقعه تاریخی بوده اند می توانند جزئیات مربوط به آن وقایع را با من درمیان بگذارند .آیا می توانید حدس
بزنید که سایر افرادی که در آن تاریخ در تهران زندگی نمی کردند ،چه زمانی از این وقایع آگاه شدند؟ اگر کمی به عقب تر
برگردیم و به عنوان فرد عادی قصد داشته باشیم که اطالعات مربوط به توطئه قتل امیرکبیر را دریافت کنیم ،قطع ًا
باید منتظر روزنامه هایی باشیم که شرح مختصری از این واقعه را بدون انعکاس واقعیت های پشت پرده قتل امیر  کبیر
منعکس می کنند .اگر در گذر تاریخ باز هم به عقب برگردیم ،قطع ًا شاهد محدودیت های بیشتر برای دسترسی افراد به
اطالعات هستیم.
به زمان حال بازگردیم .امروزه ما با چه فاصله زمانی از وقایعی آگاه می شویم که در آن سوی دیگر جهان رخ می دهد؛
به عنوان مثال از حوادث تروریستی که در جای جای جهان رخ می دهد یا از نتایج انتخابات سایر کشورها .از نتایج
یافته های علمی پژوهشی چه زمانی آگاه می شویم؟ چه زمانی می توانیم به داده های مربوط به آخرین یافته های علمی
دسترسی داشته باشیم؟ بدیهی است که اگر شما از جمله افرادی باشید که اخبار سیاسی ،علمی ،فرهنگی و ...را دنبال
می کنید ،پاسخ شما به این پرسش ها چنین خواهد بود :بالفاصله بعد از رخ دادن وقایع ،اخبار و رویدادها لحظه به لحظه
مخابره می  شود و ما به محض رخداد واقعه ای گزارش آن را با جزئیات دریافت می کنیم.
حال بگذارید کمی در زمان جلو برویم؛ زمانی که دانش آموزان امروز مدارس ما بعد از حدود  12سال دانش آموخته
می  شوند ،آیا می توانید تصور کنید که آنها چگونه به منابع اطالعاتی دسترسی خواهند داشت؟ فاصله دریافت اخبار و
صحت اطالعات دریافت شده چقدر تغییر خواهد کرد؟ دانش آموزان امروزه بی تردید از رویدادهای جاری در مقیاس
جهان از دانش آموزان سال های گذشته آگاه تر هستند ،و این مسئله مسئولیت ما را به عنوان رهبران آموزشی بیش
از پیش سنگین می کند .چه خوشحال باشیم چه ناراحت ،امروزه شبکه های اطالع رسانی و خبری اطالعات مربوط به
همه رخدادها را به سطح کالس و مدرسه ما می آورند .عالوه بر این منابع خبری و اطالعاتی نیز بسیار گسترده تر از
قبل هستند ،و به تعبیری هر فرد در سطح جهانی بالقوه یک منبع خبری است .اما در چنین موقعیتی چه باید کرد؟ آیا
می توانیم گوش ها و چشم های خود و دانش آموزان را روی منابع اطالعاتی ببندیم؟ یا پرداختن به وقایع و رویدادها را
بخش مکمل و جدایی  ناپذیر از برنامه درسی سطح مدرسه بدانیم .یک ضرب المثل قدیمی می گوید «آب دریا را ا گر
نتوان کشید  /هم به قدر تشنگی باید چشید» .ما باید به دانش آموزان کمک کنیم تا هزارالی اخبار و اطالعات که از هر
سو آنها را احاطه کرده است ،مسائل سطحی را از مسائل ارزشمند تمیز دهند و با استفاده از روش کاوشگری ،صحت و
سقم اطالعات دریافتی را برای استفاده از آن مورد بررسی قرار دهند .استفاده از رویکرد رویدادهای جاری در آموزش
به ما و دانش آموزان اجازه می دهد تا با این تغییرات با شیوه سازنده ای روبه  رو شویم.
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نکات مورد توجه در طراحی
فرصت های یادگیری با توجه
به رویداد های جاری:
واقعی بودن
چند بعدی بودن
در جریان بودن

چگونه رویدادهای جاری میتواند به راهبردی مؤثر برای یادگیری تبدیل شود؟
بدیهی است که برای به کارگیری رویدادهای جاری به عنوان روشی که فرصت تسری /انتقال
آموخته ها را به زندگی واقعی دانش آموزان فراهم می کند ،هیج چارچوب قطعی نمی توان ارائه
کرد؛ اما با بهره گیری از ویژگی های زیر در طراحی ،فرصتهای یادگیری اثر بخش تری را
تدارک می بیند:
الف) واقعی بودن :به واقع رویدادهای جاری در محیط زندگی ما درحال جریان هستند .ما
هر روز هنگام خارج شدن از خانه یا زمانی که در کنار روزنامه فروشی ها لحظه ای مکث می کنیم
تا نگاهی گرچه اجمالی به عنوان خبرها بیندازیم در حال گذران زندگی در بستر این رویدادها
هستیم .این رویدادها و آثار و نتایج آن از هر نوعی که باشند (علمی ،اجتماعی ،هنری و،).....
زندگی ما را در تمامی ابعاد تحت تأثیر خود قرار می دهند .آنها مسائل واقعی هستند که ما
هر روزه با آن سروکار داریم و اگر با تأمل بیشتری به آنها نگاه کنیم ،فرصت های غنی را برای
برنامه ریزی ،مطالعه ،طراحی فرصت های یادگیری و ....در اختیار ما مربیان قرار می دهند؛
فرصت هایی که با بهره گیری از آن خواهید توانست به بسیاری ازدغدغه های تربیتی خود در
بستری زنده ،پویا و برانگیزاننده پاسخ دهید؛ مسئله هایی که در چارچوب های بسته و محدود
کالسی امکان پاسخگویی به آن نیست.
ب) چند بعدی بودن :رویدادهای جاری به دلیل واقعیبودن ،ماهیت چند بعدی دارند و
می توان آنها را از ابعاد و زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد .به همین دلیل هر رویداد
می تواند از سوی دانش آموزان با پیش فرض های مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و
درک عمیق تر و همه جانبه تری را تدارک ببیند .این امکان رویداد های جاری فرصت تلفیق
موضوعات مختلف درسی را پیرامون یک رخداد واقعی فراهم می کند .نقشه برنامه درسی در
سطح مدرسه به شما اجازه می دهد تا این نقاط اتصال /ارتباط میان موضوعات مختلف را در
گروه های کوچک /بزرگ شناسایی کنند و با تمرکز بر وقایع جاری در سطح محله ،ملی ،جهان،
فرصت های غنی را برای پاسخ به نیازها /اولویت ها یا آموزش و ارزیابی دانش آموزان به صورت
واقعی تدارک ببینید.
ج) در جریان بودن :رویدادهای جاری در گذر زمان شکل می گیرند و تصویر واقعی از
محیطی در اختیار ما قرار می دهد  که در آن زندگی و رشد می کنیم .دانش آموزان می توانند
رویدادهای جاری را در فرایند شکل گیری آن مورد مطالعه قرار دهند و به درک این واقعیت
دست پیدا کنند که چگونه نتایج و پیامدهای تصمیمات امروز ما زندگی ما و فرزندانمان را
در آینده تحت تأثیر قرار خواهد داد .این ویژگی رویدادهای جاری فرصت تحلیل ،شناسایی و
درک فراز و فرودهای هر واقعه ،پیش بینی نتایج آن در کوتاه /بلند مدت و نیز درک روابط علت
و معلولی را فراهم می کند .آنها با مطالعه وقایع جاری درخواهند یافت که چگونه زندگی امروز
ما تحت تأثیر گذشته و آینده ما تحت تأثیر وقایع امروز است .ادراک حاصل از این تجربیات،
احساس مسئولیت در برابر حال و آینده خود و جامعه را به دنبال خواهد داشت.
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مالک هایی برای برنامه ریزی :در گام اول باید به مطالعه اجمالی وقایع و رویدادها در سطح
محلی (گاه مدرسه) ،ملی و جهانی بپردازید .تصمیم بگیرید که از میان مجموعه رخدادها با
توجه به نیازها /اولویتهای شناسایی شده (نقطه کانونی) کدام واقعه /رویداد میتواند موقعیت
منحصربهفردی برای درگیرکردن دانشآموزان در فعالیتی وسیع در سطح مدرسه /یا احتماالً
در یک گروه کوچک بر حسب عالیق یا نیازهای آنها باشد .اگر به گفتگوهای روزانه دانشآموزان
گوش دهید به اطالعات ارزشمندی دست خواهید بافت .معموالً اخبار و رویدادهایی که از سوی
آنها ارائه میشود ،انعکاس دهنده عالیق ،حساسیتها و موضوعاتی است که میخواهند درباره
آن چیزهای بیشتری بدانند ،اینها منابع ارزشمندی است؛ اما احتماالً به پاالیش نیاز دارد .این
پاالیش میتواند با مشارکت خود دانشآموزان انجام شود تا تشخیص و درک آنها به تدریج
توسعه پیدا کند .برخی از این مالکها به این شرح است:

میزان اهمیت خبر/واقعه و
تمییز واقعیتها از عقاید از
جمله مالکهایی است که در
طراحی فرصتهای یادگیری
براساس رویدادهای جاری
باید به آن توجه کرد.

میزان اهمیت خبر /واقعه :شاید در شروع ،پاسخ به این پرسش مناسب باشد و به شما
در انتخاب واقعه مورد نظر از میان انبوهی از وقایع کمک کند« :این واقعه /رویداد خبری تا
چه حد از اهمیتی ماندگار برخوردار است؟» بگذارید در این زمینه به توصیه سردبیر یکی از
روزنامه های پرشمارگان توجه کنیم .او در یک سمینار کاری به گزارشگران خبری خود گفت
که شغل آنان نوشتن «نخستین پیش نویس تاریخ» است .مطلبی که او بدان اشاره کرد ،بیانگر
این است که وقایع و رویدادهایی ماندگار خواهند شد که ارزش خبری داشته باشند .معموالً
رویدادهای احساسی که هیجانات زیادی را به همراه دارند و گاه توسط منابع خبری به آن
دامن زده می شود ،اغلب دارای ارزش مطالعاتی نیست .برای اینکه بتوانید این گونه رویدادها را
شناسایی کنید به روزنامه های چند سال قبل در بایگانی کتابخانه مدرسه (سایر کتابخانه ها)
سری بزنید .نسخه ای (کپی) از صفحات اول آن تهیه کنید .عنوان های خبری را ببرید و سعی
کنید آنها را بر اساس اهمیت خبر و دامنه تأثیر آن (با توجه به گذشت زمان) دوباره مرتب
کنید .آیا سازمان دهی عناوین خبری شما با آنچه قب ً
ال توسط روزنامه ها انجام شده یکی
است؟ به روزنامه ها و مجالتی که به طور روزمره منتشر می شود نیز سری بزنید .کدام یک از
عنوان های خبری هنوز با گذشت زمان به حیات خود در صفحات روزنامه ها ادامه داده اند .این
کار را می توانید با روزنامه های محلی نیز انجام دهید .احتماالً اطالعات بیشتری در مورد تداوم
وقایع و علت های آنها خواهید یافت و می توانید با تحلیل های عمیق تر و همه جانبه تر به چند
واقعه که ارزش مطالعاتی داشته باشند دست یابید .این راهبرد را هنگامی که با دانش آموزان
مشغول انتخاب وقایع هستید نیز به کار بگیرید .برای انتخاب روزنامه ها به دانش آموزان آزادی
عمل بدهید ،احتماالً اگر بازه زمانی که دانش آموزان به مطالعه عنوان ها می پردازند به یکدیگر
نزدیک باشد ،شما شاهد انتخاب های نزدیک به هم خواهید بود و می توانید بر حسب اولویتی
که دانش آموزان به وقایع داده اند یک یا چند واقعه را برای کار توسط گروه ها مورد تأیید قرار
دهید .در مرحله اولیه مطالعه می توانید اجازه دهید تا دانش آموزان بر حسب عالقه ،انواع
مختلفی از روزنامه ها /مجالت را مورد مطالعه قرار دهند.
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اگر بازه زمانی را مشترک بگیرید (به همراه تنوعی از روزنامه ها و مجالت) ،فرصت مطالعاتی که این روش
کار در اختیار شما قرار خواهد داد ،بسیار ارزشمند خواهد بود؛ چرا که شما به دانشآموزان اجازه دادهاید
بر حسب عالقه خود ،هر یک از زاویهای واقعة مورد نظر را بررسی کنند .هنگامی که نتایج این مطالعات در
سمینارهای مدرسهای مطرح میشود تصویری همهجانبه از واقعة مورد نظر را در مقابل دید دانشآموزان به
نمایش میگذارد و به آنان میآموزد که در مطالعه و بررسی پدیدهها باید موضوعات را از زوایا و ابعاد مختلف
مورد بررسی قرار داد تا بهتر بتوان به واقعیت پدیدهها دست یافت .آنها درک خواهند کرد که پدیدهها در گذر
زمان تحت تأثیر عوامل مختلف خود در حال تغییر هستند و شاید نتوان هیچگاه هیچ مطالعهای را پایان یافته
تلقی کرد .آنان درک میکنند که تنها توانستهاند یکی از زوایای موضوع مورد مطالعه را تا حدی روشن کنند.
دستیابی به چنین درکی آغاز شکل گیری روحیه علمی در دانشآموزان است.
تمییز واقعیت ها از عقاید :اخبار منعکس کننده وقایع و رویدادها که از طریق شبکه های خبری /روزنامه ها/
مجالت /افواه عمومی(دهان به دهان) منعکس می شود ،آمیخته ای از واقعیت ها و عقاید است .برای اینکه
دانش آموزان بتوانند با تحلیل ساده ای واقعیت ها را از عقاید تمییز دهند ،از آنها بخواهید تا عنوان خبرها را از
چند منبع خبری انتخاب ،و با قرار دادن آنها در کنار یکدیگر ،تمایز یا تشابه آنها را شناسایی کنند .نقاط تأکید
خبر از هر عنوان خبری در یک روزنامه /شبکه یا  ...با شبکه یا روزنامه دیگر در چیست؟ هر یک از شبکه ها
یا روزنامه ها از چه شواهدی برای متقاعد کردن خوانندگان خود بهره گرفته است؟ اگر متن اخبار را با دقت
مطالعه کنیم ،معموالً می توان برای واقعیت ها در البه الی اخبار به دنبال شواهدی گشت که تکرار پذیر است.
احتمال اینکه بتوان برای انتخاب وقایع به این دسته از شواهد تکیه کرد ،بیشتر است .هر چه میزان شواهد
بیشتر باشد و بتوان از چند منبع مختلف شواهد تکرار پذیر را گردآوری کرد ،اعتبار خبر (واقعه) انتخاب شده
بیشتر خواهد بود .عقاید معموالً با نظرهای شخصی آمیخته است.

راهنمای تحلیل خبر * :عالمت واقعیت و  #عالمت عقاید.
واقعیت مواردی را که با نشانه * مشخص شده است میتوان با شواهد موجود مشخص کرد و یا مورد بررسی
قرار داد .اما مواردی که با عالمت  #مشخص شده است ،انعکاس دهنده نظر شخصی است.
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بهکارگیری رویکرد مضمونی

سمینار

بازدید میدانی

رویکرد مضمونی

وقایع /
رویدادهای جاری

پروژه

همانگونه که شرح آن رفت ،وقایع جاری به دلیل چند بعدی ،و پویایی آن مستلزم بهرهگیری از رویکرد
مضمونی است .رویکرد مضمونی در آموزش به ما اجازه میدهد تا موضوعات مختلف را پیرامون یک مضمون
(تم )1واحد به یکدیگر پیوند بزنیم .تصور کنید مضامینی چون سرگرمیها ،گرم  شدن زمین ،تروریسم،
جام جهانی و ...ـ که گاه در عنوان خبرها قرار میگیردـ از چه ابعادی میتواند مورد بررسی قرار گیرد .این
مضمون ها از دیدگاه علمی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...قابل مطالعه و بررسی است .به همین دلیل
مضامین انتخاب شده بر حسب دامنه مطالعاتی بالقوهای که دارند ،بستر مناسبی برای پرداختن به نیازها
یا عالیق دانش آموزان در اختیار شما قرار می دهند .عالوه بر این ،مضامین می توانند در ادامه برنامه درسی
تجویزی فرصتی برای بهکارگیری آموخته ها در موقعیت واقعی فراهم کنند .برای انتخاب مضامین همکاری
و مشارکت دانش آموزان بسیار سازنده است .معموالً آنها به دلیل داشتن نگاه متفاوت ،مضامین جالب تر و
برانگیزانندهتری را انتخاب میکنند.
درباره آن به
زمانی که مضمون را با مشارکت دانشآموزان انتخاب کردید ،یک هفته فرصت بدهید تا آنها
ٔ
زمینه مضمون انتخاب  شده تدارک دیده
مطالعه بپردازند .این کار کمک میکند تا پوشش اطالعاتی الزم در
ٔ
شود .ممکن است مضمون ،انتخاب آزاد راه جدیدی باشد که در حاشیه مدرسه در حال احداث است و رفت
و آمد دانشآموزان را دچار مشکل کرده است یا افزایش آالیندهها در سواحل خلیج باشد که موجب مرگ
ماهیها و متعفن شدن فضای ساحل شده است .با مطالعه مسائل در سطح محلة خود احتماالً می توانید به
مضامین بهتری دست پیدا کنید .این مضامین به دلیل ارتباطی که با واقعیت زندگی روزمره دانش آموزان
پیدا می کند ،می تواند مشارکت فعال آنها ،خانواده ها و احتماالً جامعه محلی را نیز به دنبال داشته باشد.
خوشبختانه دانش آموزان دورة متوسطه از استقالل و توانایی الزم برای مشارکت در این فعالیت ها برخوردار
هستند و این فرصت خوبی را در اختیار معلمان و مدیران مدارس قرار می دهد.
بازدیدهای میدانی
اگر تنوع بخشی به محیطهای یادگیری و کسب تجربة آموزشی هرچه غنی تر را اصل مهم هر بازدید میدانی
در نظر بگیریم ،انواع فعالیتها ،از جمله فعالیتهای خارج از کالس درس ولی درون مدرسه یا بازدیدهای
مجازی (اینترنتی) را نیز می توان جزء بازدیدهای میدانی قرار داد .برخی فعالیتهای خارج از کالس ولی درون
مدرسه میتواند در این مکانها انجام شود :کتابخانه و آزمایشگاه مدرسه ،نمازخانه و حیاط مدرسه ،سالنها
و کارگاهها .منظور از بازدیدهای مجازی ،برخی پایگاه ها و سایتهایی است که اساساً به این منظور (استفاده
دانشآموزان و مدارس) طراحی شده است؛ برای مثال در وبگاه گنجینة (موزه) لوور امکان گردش مجازی در
تاالرها و بخش های مختلف آن وجود دارد یا امکان جستجوی اطالعات ویژه برای دانشآموزان مدارس در
وبگاه تبیان و رشد یا ناسا ،یا مرکز علوم و فناوری سامسونگ وجود دارد.
 Themeـ1
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پژوهش ها حاکی
است که بسیاری از
مهندسان ،دانشمندان یا
دانش آموختگان دانشگاهی
که با توجه به عالقه خود
رشته دانشگاهی شان را
انتخاب کرده اند ،به شدت
تحت تأثیر مشاهدات خود
در بازدیدهای میدانی دوران
مدرسه خود بوده  اند.

هدف اصلی بازدیدها،
مشاهده و مطالعه به منظور
یادگیری و آموزش در محیط
واقعی ،کسب تجربة دست
اول در محیط  های غنی تر
از محیط های رایج آموزشی
است.
در بازدیدهای میدانی باید
بر وجوه منحصر به فردی
که در این گونه فعالیت ها
قابل تجربه است و در
موقعیت های دیگر مانند
کالس و مدرسه قابل اجرا و
تکرار نیست ،تأکید شود.
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بهطور کلی بازدیدهای میدانی ،عالوه بر بهوجود آوردن تجربة جدید ،فرصت دست ورزی،
لمس و حس گیاهان و دیدن جانوران بیشتر و متنوعتر از نزدیک و تعامل دانشآموزان با یکدیگر
و با دیگران را فراهم میکند .اینگونه فعالیتها تجربهای شاد و لذت بخش در دورة ابتدایی و
تجربة یادگیری غنی و به یاد ماندنی در دورة متوسطه شکل میدهد.
بازدیدهای میدانی 1یا انواع اصطالح های دیگری که برای نامیدن این سنخ فعالیت به کار
گرفته می شود ،مانند گردش آموزشی ،2گردش علمی ،بازدید علمی ،تور آموزشی 3و اردوها،
قالب های مناسبی برای چگونگی پرداختن به برخی برنامه های درسی سطح مدرسه است.
بازدیدهای میدانی می تواند از مراکزی مانند مکان ها صورت گیرد :موقعیت های واقعی طبیعی/
اجتماعی ،مراکز علمی -پژوهشی،گنجینه ها ،دارالقرآن ها ،اماکن مذهبی و زیارتی ،پارک
وحش ،باغ ها ،مزارع ،سینماها و تئاترها ،فرهنگ سرا ها و خانه های علم و فناوری ،سازمان ها
و نهادهای خدمت رسانی مانند فرهنگ سراها ،ایستگاه های آتش نشانی ،درمانگاه ها ،مراکز
دولتی ،مکان های تاریخی /باستانی ،کارخانه ها ،کارگاه ها و مشاغل و صنایع محلی و یا
ورزشگاه ها ،مراکز تفریحی و سیاحتی.
هدف اصلی این بازدیدها ،مشاهده و مطالعه به منظور یادگیری و آموزش در محیط واقعی،
کسب تجربة دست اول در محیط های غنیتر از محیطهای رایج آموزشی است .عالوه براین
بازدیدهای میدانی به دلیل ماهیت غیر رسمی آن نسبت به محیط کالس درس ارتباط نزدیک
میان اولیای مدرسه و دانش آموزان /دانش  آموزان با یکدیگر را فراهم میکند و دانش آموزان
امکان تعامالت اجتماعی در محیط واقعی را بهدست میآورند؛ این موقعیتها فرصتهای
یادگیری عاطفی و اجتماعی غنی برای دانش آموز فراهم می آورد.
باید توجه کرد ،در بازدیدهای میدانی باید بر وجوه منحصر بهفردی که در این گونه فعالیتها
قابل تجربه است و در موقعیتهای دیگر مانند کالس و مدرسه قابل اجرا و تکرار نیست ،تأکید
شود؛ برای نمونه اگر در بازدید دانش آموزان از یک مرکز هنری یا فرهنگی عمدتاً به نمایش
اسالید یا پاورپوینت و انتقال اطالعات صوتی و تصویری غیرزنده بسنده شود ،نادیده گرفتن
کارکرد اصلی بازدید میدانی است؛ زیرا این گونه امور چیزهایی است که به راحتی در مدرسه یا
کالس قابل نمایش است و نه وجوه اختصاصی آن مکانها.
در بازدیدهای میدانی باید بر شناسایی ،کشف و مهارتهای فرایندی شناختی ،اجتماعی و
عاطفی ،به جای انتقال صرف اطالعات خرد تأکید کرد.
در واقع بازدیدهای میدانی مکانهاییاست برای کسب تجربههای دست اول و احیاناً
جمع  آوری دادههایی که بعدا ًَ در کالس و مدرسه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
اگر چه دستاوردهای شناختی بازدیدهای میدانی قابل توجه و مهم است ،اما ابعاد عاطفی و
اجتماعی این فعالیت ها را نباید دست کم گرفت .افزایش عالقه و انگیزه نسبت به یک موضوع
درسی یا بهبود نگرش نسبت به یک مبحث ،یا افزایش کنجکاوی نسبت به موضوع مورد بازدید،
برخی از وجوه عاطفی بازدیدهای میدانی است؛ برای نمونه عده ای از دانش آموزان رشته های
ریاضی فیزیک یا علوم تجربی ممکن است ،نگرش مثبتی نسبت به برخی دروس مرتبط با علوم
انسانی و اجتماعی نداشته باشند و این گونه دروس را کم اهمیت بشمارند .بازدیدهای میدانی
1- Field trip
2- School trip
3- School tour
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خوب برنامه ریزی شده از اماکن و فعالیت های خارج از مدرسه مرتبط با این دروس و کسب تجربه زنده و
واقعی در این زمینه ،می تواند نگرش آنها را به طور چشمگیری تغییر دهد و اهمیت و جایگاه این دروس را
به آنان نشان دهد .این تجربه برای دانش آموزان رشته های علوم انسانی یا فنی و حرفه ای نیز صادق است،
زیرا آنها در عمل و موقعیت های واقعی اهمیت رشته خود را مشاهده میکنند و نگرش مثبت تری در این باره
به دست می آورند .پژوهش های زیادی حاکی است که بسیاری از مهندسان ،دانشمندان یا دانش آموختگان
دانشگاهی که با توجه به عالقة خود رشتة دانشگاهی شان را انتخاب کرده اند به شدت تحت تأثیر مشاهدات
خود در بازدیدهای میدانی دوران مدرسه شان بوده  اند؛ برای نمونه نشان داده شده است که بازدید از مزارع
پرورش دام و طیور یا استخرهای پرورش ماهی یا آزمایشگاه های صنعتی و دانشگاهی ،شدیدا ً عالقه برای
ادامه تحصیل در این رشته های دانشگاهی به وجود آورده است.
تأثیر بازدیدهای میدانی بر دانشآموزان به عوامل و متغیرهای متفاوتی بستگی دارد؛ برای نمونه پژوهشها
نشان میدهد این دسته فعالیتها بر دانشآموزان کمبرخوردار در مقایسه با دانشآموزان برخوردار تأثیر
بیشتری دارد (دویت و استورکسدایک)2008 ،1؛ زیرا کمبود تجاربی که این دسته دانش آموزان به دلیل عدم
حضور در محیط های متنوع و متعدد دارند تا حدودی جبران می  شود .به عالوه پژوهش ها حاکی است که
اثربخش ترین نوع بازدیدهای علمی ،آنهایی است که دارای ترکیبی از فعالیت های ساختارمند و آزاد باشد؛ به
عبارت دیگر ،بازدیدهایی که در عین اینکه برنامه از پیش مشخص شده ای دارد   ،میزانی از آزادی عمل را برای
دانش آموزان تدارک ببینند (دویت و استورکسدایک    .)2008 ،منظور از آزادی عمل فعالیت هایی است که
دانش آموزان بتوانند با توجه به عالئق شخصی و تمایالت خود به آنها بپردازند؛ به این ترتیب می توان گفت
بازدید میدانی خوب ،تعداد محدودی گزینه و حق انتخاب از میان فعالیت ها در اختیار دانش آموزان قرار
می دهد .بافت و موقعیت اجتماعی محل مورد بازدید ،یا دانش پیشینی دانش آموزان درباره موضوع بازدید ،و
نیز برنامه ریزی که برای بازدید انجام شده است بر کیفیت و اثرگذاری آنها نقش بسزایی دارد .بازدید چند باره
از یک مکان ،یا تلفیق با برنامه های درسی تجویزی مدرسه اثرگذاری این برنامه ها را ارتقا می دهد .معلمان
به دلیل آماده سازی های قبل از بازدید و پیگیری های بعد از آن بر کیفیت بازدید میدانی نقش مهمی دارند.

1- DeWitt & Storksdieck
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بازدید میدانی صرف ًا «روزی
خارج از کالس و مدرسه»
بدون برنامه ریزی کردن
برای آن یا به عنوان جایزه
و پاداش برای دانش آموزان
نیست!

سه مرحله هر بازدید میدانی
عبارت است از :طراحی
برنامه و آماده سازی پیش از
بازدید ،فعالیت های هنگام
بازدید و فعالیت پیگیری بعد
از بازدید.
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برنامه ریزی برای بازدیدهای میدانی
تلقی از بازدید میدانی به عنوان صرفاً «روزی خارج از کالس و مدرسه» بدون برنامه ریزی
کردن برای آن یا به عنوان جایزه و پاداش برای دانش آموزان هر کالس به شدت از ابعاد آموزشی
آن می کاهد .البته این بازدیدها می تواند همراه با تفریح و لذت با اهداف خاص خود به عنوان
بخشی از فعالیت های تربیتی مدرسه باشد؛ مثل برگزاری یک اردوی تفریحی برای ارتباط
و شناخت بیشتر دانش آموزان با یکدیگر؛ اما باید توجه کرد بازدید میدانی جایزه ای برای
دانش آموزانی نیست که در برنامه های درسی مدرسه عملکرد خوبی داشته اند یا مورد رضایت
بوده اند ،بلکه به خودی خود برنامه ای است که اهداف خاص خود را دارد که در هیچ شکل دیگر
فعالیت های آموزشی قابل تحقق نیست .اگر مدرسه بازدید میدانی را به عنوان پاداش یا جایزه
برای دانش آموزان جلوه دهد ،به جای اینکه بر غنای تجربة دانش آموزان تأکید کند ،آن را به
فعالیتی صرفاً برای خوشی و شادی کاهش داده است.
سه مرحلة اصلی هر بازدید میدانی که باید برای آن برنامه ریزی کرد ،عبارت است از:
 1طراحی برنامه و آماده سازی پیش از بازدید
 2فعالیت های هنگام بازدید
 3فعالیت پیگیری بعد از بازدید.
ارزشیابی نیز جزء اصلی همه این مراحل است و باید در هر سه مرحله به آن توجه کرد.
مرحله طراحی برنامه و آماده سازی
بازدید علمی به مراتب چیزی بیش از حضور در مکانی جدید است؛ مانند هر برنامه یا پروژه ای
دیگر مرحله طراحی مهم ترین بخش بازدید میدانی اثربخش است .در مرحلة اول ،اهداف
بازدید باید به طور مشخص تعیین شود و دانش آموزان و همراهان آنان باید کام ً
ال بدانند با چه
هدفی و به کجا قرار است بروند .به این منظور باید اوالً ویژگی های منحصر به فرد مکان مورد
بازدید را مد نظر قرار دهید و با توجه به این اختصاصات ،اهداف آموزشی بازدید را مشخص
کنید .ثانیاً عالئق و دانش پیشینی دانش آموزان را با نگاه به اهداف آموزشی خود مشخص
کنید .ثالثاً بر اساس دو گام قبلی ،محتوا و فعالیت های آموزشی پیش و پس از بازدید میدانی
را طراحی کنید.
در مرحله آماده سازی ،معلم و دانش آموزان از مقصد و موضوع بازدید آگاه می شوند .آمادگی
معلم به شدت بر کیفیت بازدیدهای میدانی تأثیر دارد .پژوهش ها حاکی است که بازدیدهای
میدانی بر معلمان نیز تأثیر مثبت دارد؛ برای نمونه معلمان علوم اظهار کرده اند که بازدیدهای
علمی شور و شوق آنان را برای تدریس علوم بیشتر کرده است یا اینکه افکارهای جدیدی برای
تدریس به دست آورده اند .آماده سازی دانش آموزان در بازدیدهای میدانی نیز بسیار مهم است.
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به این منظور باید پیش از بازدید ،اطالعات الزم از مکان مورد بازدید و فعالیت های آموزشی
مورد انتظار در خالل بازدید و پرسش هایی را که باید در جریان بازدید به آن پاسخ دهند به
آنها داد .در این مرحله می توان تلفیق بازدید با یک یا چند درس از برنامه درسی تجویزی را
مد نظر قرار داد.
مرحله فعالیتهای هنگام بازدید
منظور فعالیتهایی است که در خالل بازدید انجام میشود و شامل فعالیتهایی مانند
توضیحات راهنمای محل بازدید ،تکمیل کاربرگهای بازدید ،فیلمها و نمایشهاست .همانطور
که پیشتر گفته شد ،نظر بر این است که فعالیتهای این بخش ترکیبی از فعالیتهای هدایت
شده و هدایت نشده (ساختاریافته و آزاد) باشد .در مورد فعالیتهای ساختاریافته برحسب
موضوع بازدید ،تعداد دانش آموزان و مربیان همراه آنها و  ...می  تواند شیوههای فعال آموزش یا
انتقالی آموزش را به کار گرفت؛ برای مثال فعالیتهای دانشآموزان هنگام بازدید از یک خانه
علم و فناوری میتواند از نوع شیوه کاوشگری باشد.
مرحله فعالیتهای پیگیری
این مرحله می تواند شامل بحث و گفتگوی کالسی پس از پایان بازدید یا تهیه گزارش
مکتوب و ارائه آن باشد .در این مرحله می توان از دانش آموزان خواست تا با پاسخ به پرسش هایی
(مطرح شده قبل از بازدید ،هنگام یا پس از آن) به ارزیابی یادگیری هایشان بپردازند .خودارزیابی
دانش آموزان از یادگیری شان کمک می کند تا بر تجربة هنگام بازدید میدانی تأمل کنند و خود
را از دید خود مشاهده کنند .بازدیدهای میدانی بدون این بخش ابتر و ناقص خواهد بود .یک
نکته مهم در این زمینه ارزیابی توانایی دانش آموز در مطالعه ،جمع آوری اطالعات و تحلیل آن
برای به اشتراک گذاشتن یافته ها با سایر دانش آموزان است .می توان از دانش آموزان خواست
درگزارش بازدید موارد ذیل را در نظر داشته باشند:
چکیده ،مقدمه ،توصیف مکان مورد بازدید و مواد و منابع موجود در آن ،یافته ها و جمع بندی
در برنامه ریزی برای هر مرحله از بازدید علمی باید به بحث ارزشیابی توجه کرد .دراینجا
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مورد نظر نیست؛ بلکه منظور ،ارزشیابی از برنامه بازدید و مراحل
مختلف آن است؛ ارزشیابی باید هنگام هر مرحله و پس از پایان برنامه انجام شود .ارزشیابی
پایانی باید به این بپردازد که بازدید مورد نظر چه دستاوردهای مطلوبی داشته و یا تا چه میزان
به اهدافش رسیده است.
تجربه و
عمل

هر بازدید میدانی باید
ترکیبی از فعالیت های
هدایت شده و هدایت نشده
(ساختاریافته و آزاد) باشد.

بازدیدهای میدانی بدون
فعالیت های پیگیری ابتر و
ناقص خواهد بود.

با همکاری دبیر نگارش مدرسه ،مالکهایی عام برای ارزیابی گزارشهای مکتوب
دانش آموزان تهیه کنید .ممکن است این مالکها برای هر بازدید (بر حسب موضوع بازدید
و شیوه بازدید) کمی تغییر کند و الزم باشد با گفتگو با دانشآموزان متناسب سازی شود.
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در فرایند رسیدن
دانش آموز به موضوع،
معلم باید سؤاالت ذهنی،
دغدغه ها ،بیم ها و امیدها
و عالئق دانش آموز را
تشخیص دهد تا بتواند به
خوبی شکل گیری موضوع
سمینار را هدایت کند.

پاره ای از اهداف مرتبط با
رشد دانش آموز در زمینة
خودباوری و اعتماد به
نفس جز از طریق ارائه در
سمینارها محقق نمی شود.
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تصور کنید مدرسه شما می خواهد به همراه شهرداری ،تور یک روزه تهرانگردی (یا هر
شهر و روستای دیگری که شما در آن زندگی می کنید) برای دانش آموزان ترتیب دهد.
برنامه ای برای استفاده هر چه پربارتر از این تور آموزشی و با توجه به برنامه درسی
استان   شناسی تنظیم کنید.

سمینار علمی
سمینار علمی یک دوره فشرده مطالعه با محوریت یک موضوع است .در سمینار ها ،فرصت
بحث ،طرح سؤال و مناظره وجود دارد .در نهایت می تواند با ارائه شفاهی ،مقاله های پایانی و
گونه های متنوع دیگر ارائه پایان یابد .در واقع سمینار علمی عرصة نمایش و ارائه حاصل تالش
دانش آموزان در فعالیت های مبتنی بر پژوهش از نوع مطالعاتی ( )Researchاست .هر گاه
دانش آموزی جداگانه یا با همکاری گروهی از دوستانش درباره موضوعی به مطالعه،گردآوری،
دسته  بندی و تحلیل اطالعات بپردازد و یافته های خود را در قالبی منسجم ،آگاهی بخش و
نظام مند ارائه کند ،سمینار شکل گرفته است.
طرح منطق و اساس شکل گیری موضوعات سمینار و چگونگی هدایت آنها تا حدود زیادی
شبیه به آن چیزی است که در بخش قبلی دربارة پروژه گفته شد .در اینجا نیز تأکید می کنیم
که در فرایند رسیدن دانش آموز به موضوع ،معلم باید سؤاالت ذهنی ،دغدغه ها ،بیم ها و امیدها
و عالئق دانش آموز را تشخیص دهد تا بتواند به خوبی شکل گیری مسئله سمینار را هدایت
کند .دیده شده است وقتی در پایان سمینار و هنگام ارزشیابی از دانش آموز پرسیده می شود،
«چرا این موضوع را انتخاب کردی؟» او در پاسخ می گوید« :خب ،معلم مان گفته بود!» .چنین
پاسخ هایی حاکی است که موضوع مورد مطالعه ،موضوع و مسئله واقعی دانش آموز نبوده
یا او نتوانسته است آن را کام ً
ال به مالکیت خویش در آورد .این مشکل کل فرایند مطالعاتی
دانش  آموز و اساس سمینار را بی روح و کم ارزش می کند و جوهرة اصلی سمینار را از آن
می گیرد ،مانند نقابی خوش آب و رنگ که بر چهرة فرد بیمار زده می شود ،واقعیت را می پوشاند
و فرصت درمان را به باد می دهد .وقتی شوق یادگیری در دانش آموز کشته و انگیزه درونی او
برای یادگیری نادیده گرفته شد ،از خود می پرسیم چرا دانش آموزان به مدرسه عالقه ندارند؟!
ارائه سمینار علمی
در اینجا الزم است بر وجه خاصی از سمینار علمی که عبارت است از ارائه در شیوه های
گوناگون و خالقانه تأکید کنیم .ارائه در رشد و پرورش شخصیت هر دانش آموز نقشی بی بدیل
دارد و از این رو تنها به عنوان یک روش به آن نگاه نمی شود بلکه وجه هدفی آن بسیار مهم
است؛ یعنی پاره ای از اهداف مرتبط با رشد دانش آموز در زمینه خودباوری و اعتماد به نفس
جز از این طریق فراهم نمی شود .به کار گیری خالقیت شخصی و بهره گیری بجا و بیشینه از
رشته های هنری ،رسانه های جدید فناوری ارتباطات و اطالعات و فضای چند رسانه ای بر
مؤثر بودن ارائه می افزاید.
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امروزه در برخی دانشگاه های معتبر جهان ،پایان نامه ها و رساله های دکتری در رشته های
علوم انسانی و اجتماعی ،صرفاً به صورت شفاهی ارائه نمی شود ،بلکه فرد به اقتضای موضوع
می تواند یافته های خود را در قالب نمایش ،فیلم ،موسیقی ،و انواع قالب های هنری عرضه کند.
در مورد سمینارعلمی نیز دانش آموزان می توانند به شیوه های بسیار گوناگون و ابتکاری به
ارائه یافته هایشان بپردازند :ارائه به صورت غیر  حضوری و غیر شفاهی از طریق تولیدات مکتوب
(مانند گزارش ،اینفوگراف ،مقاله ،قطعه ادبی و  )...و غیر مکتوب (مانند فیلم ،قطعه صوتی،
نماهنگ ،قطعات نمایشی و  .)...این بخش به واقع عرصه بروز خالقیت ها و ابتکار عمل های
دانش آموزان است.

در سمینارهای علمی
دانش آموزان می توانند
به شیوه های بسیار
متنوع و ابتکاری به ارائه
یافته هایشان بپردازند.

نمونهای از دو اطالعات نگار (اینفوگرافیک)
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ارائه نه تنها طیف وسیعی از روش ها را به کار می گیرد بلکه در عرصه مخاطبان نیز مقیاسی گسترده
از هم کالسی کنار دستی تا مخاطبان جهانی ،از خرد تا کالن را در بر می گیرد .از نظر زمان نیز همین
گستردگی وجود دارد .گاهی در ارائه یک کار یک نفر ایفای نقش می کند و گاهی ارائه ،خود به عرصه
کار گروهی تبدیل می شود.
تأمل و
بازاندیشی

تا کنون ،ما از قالبهای اجرایی مناسب برای برنامه درسی سطح مدرسه به پروژه ،بهکارگیری رویکرد
مضمونی ،بازدید میدانی و سمینار پرداخته ایم .شما چه قالب های دیگری را برای اجرای برنامه درسی سطح
مدرسه خود مناسب میدانید؟

16ـ اجرای برنامه در قالب طراحی واحد یادگیری
شما در بخشهای قبل با چگونگی طراحی و تدوین و نیز راهبرد های مختلف که اجرایی کردن نقشه
برنامه درسی در سطح مدرسه (تجویزی و غیر تجویزی) آشنا شدید .در این بخش به چگونگی اجرایی
کردن نقشه برنامه درسی در قالب واحد یادگیری پرداخته می شود .واحد های یادگیری به دلیل ماهیت
خود از سویی امکان پیوند میان برنامه درسی رسمی (برای تعمیق /توسعه یادگیری) و غیر رسمی را فراهم
می کند و از سوی دیگر خود مستق ً
ال می تواند برای عملیاتی کردن برنامه درسی غیر تجویزی در سطح
مدرسه به کارگرفته شود ،واحد های یادگیری برحسب اینکه انتظارات پیش بینی شده در سطح مدرسه برای
همه دانش آموزان /گروه خاصی از دانش آموزان از چه وسعتی برخوردار باشد ،می تواند دامنه محتوایی و
زمانی متفاوتی را در بربگیرد .هر واحد یادگیری می تواند به طور متمرکز برای  50یا 100ساعت در اختیار
مدرسه به صورت یکپارچه طراحی شود یا برای این زمان پیش بینی شده دو یا سه واحد یادگیری مستقل یا
پیوسته به هم را طراحی کرده درصورتی که واحد یادگیری طراحی شده در راستای برنامه درسی تجویزی
طراحی شده است در سمینار گروهی نسبت به زمان تخصیص یافته به برنامه درسی تجویزی /غیر تجویزی
و چگونگی عملیاتی شدن آن در قالب واحد یادگیری به وضوح تصمیم گیری و مشخص کنید که در چه
بخش هایی واحد یادگیری طراحی شده باید به انتظارات برنامه درسی رسمی پاسخ دهد.
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طراحی واحد یادگیری
طراحي هر واحد يادگيري در واقع طراحي سازة ساختمان يا معماري آن است كه با توليد
منابع الزم ،طراحي و اجرای تكاليف يادگيري ،پشتيباني از دانش آموزان و فعاليت هاي مربوط
به مرور و ارزيابي همانند گوشت و پوست روي اين سازه رشد مي كند.
طراحی آموزشی در قالب واحد يادگيري سبب می شود تالش هاي معلم و دانش آموزان
روي فکر اصلی يا مجموعه اي از مفاهيم /مهارت های اساسی در برنامه درسی متمركز شود.
چنين تمركزي موجب مي شود كه يادگيري به شكل اصولي و به سمت پیامد های مشخصي
پيش رود و معلمان از افتادن در دام صرفاً تدريس فعاليت ها ،كار روي كاربرگ ها و يا صفحات
كتاب درسي مصون بمانند .اين مسئله زماني كه معلمان در قالب گروه های حرفهای برای
تحقق اهداف برنامه درسی در سطح مدرسه و دستیابی دانش آموزان به سطوح باالی یادگیری
تالش می کنند ،ضرورت بيشتري پیدا می کند؛ چرا كه آموزش با چنین جهت گیری،
ساختارآموزشي موجود را دستخوش تغيير می کند و معلمان را نيازمند سازماندهي دوبارة
محتوا و فرايند آموزش می سازد.
واحد يادگيري چيست؟
واحد يادگيري ،پيشبرد زنجيره وار اهداف /انتظارات یادگیری پیش بینی شده در قالب يك
موضوع/مضمون يا (تم) است ،كه در آن مفاهيم ،مهارت ها /فرایند ها با بياني روشن و دقيق
گسترش داده مي شود .واژه واحد بر خالف واژه پراكندگي 1بر وحدت و يكپارچگي داللت
مي كند؛ بنابراين ،زماني كه شما آموزش را در قالب واحد يادگيري سازماندهي مي کنید،
اين امكان را براي خود و دانش آموزان فراهم مي سازید كه انسجام و يكپارچگي را در فرايند
یادگیری تجربه کنند .عالوه براین طراحی در قالب واحد یادگیری به شما اجازه می دهد تا
بین تجربیات بیرون از مدرسه و کالس درس و آنچه در فرایند یادگیری رخ می دهد ،پیوند
برقرار کنید.
اینکه هر واحد یادگیری چه میزان زمان به خود اختصاص میدهد و دامنه محتوایی آن
چیست ،کام ً
ال به تصمیماتی بستگی دارد که شما در گروه حرفهای گرفتهاید .هر واحد یادگیری
میتواند چند جلسه درسی یا چند ماه آموزشی را به خود اختصاص دهد .هرچه دامنه محتوایی
انتخاب شده محدودتر باشد ،زمان کمتری را به خود اختصاص خواهد داد .در شروع کار توصیه
نمی شود دامنه محتوایی واحد یادگیری را وسیع انتخاب کنید؛ اما با گذر زمان به تدریج
که توانایی حرفهای شما توسعه پیدا میکند ،میتوانید واحد های یادگیری را طراحی کنید
که دامنه زمانی وسیعتری را دربر بگیرد .معموالً هدایت واحدهای یادگیری که دامنه زمانی
وسیعتری دارند به تمرکز بیشتر از جانب شما به عنوان رهبر آموزشی نیاز دارد .البته این امر
نباید موجب شود که الزامات نیازها /اولویت های شناسایی شده در برنامه درسی سطح مدرسه
را نادیده بگیرید.

طراحی واحد
یادگیری

واحد یادگیری
چیست؟

ساختار و
فرایند طراحی

منطق واحد
یادگیری

اهداف واحد
یادگیری

محتوای واحد
یادگیری

منابع واحد
یادگیری

طراحی فرصت های
یادگیری

طراحی تکالیف
سنجش

 Fragmentationـ1
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بعضي از معلمان /گروه ها اندازه واحد يادگيري را محدود مي كنند و تعدادي نيز ترجيح مي دهند تا از
مضمون هايي گسترده تر برای طراحی واحد یادگیری خود استفاده کنند .مشكلي كه در محدود كردن
موضوع پيش مي آيد اين است كه آموزش به صورت واحد هاي تفكيك شده ارائه مي گردد كه منعكس كننده
یادگیری واقعي نيست .طراحي واحد يادگيري با مضمون هاي گسترده نيز به دليل طوالني شدن زمان آن
باعث مي شود مطلب اصلي به دست فراموشي سپرده شود .برقراري توازن بين اين دو و ايجاد ارتباط بين
واحد هاي يادگيري از جمله چالش هاي طراحان آموزشي در اين زمينه است .در این زمینه نظر گروه مورد
نظر به عنوان همکار شما در اجرای نقشه برنامه درسی ،اولویت دارد.
ساختار و فرایند طراحی واحد یادگیری
طراحي هر واحد يادگيري نیازمند وجود طرحی منسجم و شفاف وتصمیمگیری آگاهانه و صريح در مورد
تمام عناصر هر واحد یادگیری است .این عناصر همان عناصری است که در توضیح نقشه برنامه درسی شرح آن
رفت .تنها تمایز آن محدوده عمل این طراحی است .فرایند طراحی هر واحد یادگیری ،خطی نیست و هنگام
طراحی رابطهای رفت و برگشتی میان مراحل آن وجود دارد .ذی ً
ال هر یک از عناصر شرح داده خواهد شد.
منطق واحد یادگیری
منطق واحد یادگیری شرحی استداللی (منطقی) از ضرورت وجودی آن و تأثیر آن بر عملکرد دانش آموزان
در سطح فردی و اجتماعی است .همسویی منطق واحد یادگیری با منطق نقشه برنامه درسی در سطح
مدرسه ضروری است .همین جا است که حتی اگر واحد یادگیری طراحی شده صرفاً بر محتوای برنامه
تجویزی تمرکز کند ،باز خواهد توانست در فرایند آموزش از منطق برنامه درسی مدرسه و تحقق آن
در عمل به کمک طراحی فرصت های یادگیری همسو با منطق برنامه درسی مدرسه پشتیبانی کند.
درصورتی که واحد یادگیری طراحی شده به طور مشخص بر تحقق اهداف برنامه درسی غیر تجویزی
متمرکز باشد ،توصیه می شود اهداف برنامه تجویزی در پرتو این طراحی مورد توجه قرار گیرد و منطق
واحد یادگیری نشان دهد که چگونه ضمن پرداختن به جهت گیری های برنامه درسی در سطح مدرسه
از اهداف برنامه درسی تجویزی نیز پشتیبانی کند.
این شرح استداللی باید انعکاس دهنده ارزشهای پشتیبانی کننده از اهداف و محتوای واحد یادگیری
باشد .چه دانشی بیشترین ارزش یادگیری را دارد و چرا؟ عالوه براین ،منطق واحد یادگیری باید برای
فرایند آموزش و ارزشیابی از یادگیری دانش آموزان تعیین تکلیف کند .منطق واحد یادگیری باید نشان دهد
شامل چه موضوعاتی است و همچنین چه موضوعاتی را شامل نمیشود.
پرسش هایی برای نوشتن منطق واحد یادگیری:
 1آیا استدالل ناظر به مسئله یادگیری و به اندازه کافی متقاعد کننده است؟
 2آیا تمایز واحد یادگیری طراحی شده با آنچه در حال حاضر ارائه می شود ،مشخص است؟
 3آیا تصویر روشنی از آنچه را در فرایند آموزش این واحد یادگیری رخ خواهد داد ،منعکس می کند؟
 4آیا رویکرد 1متقاعد کننده است؟ آیا این رویکرد بر مسئله تبیین شده متمرکز است؟
به عنوان مثال آموزش مسائل زیست محیطی تا چه اندازه مهم و سرنوشت ساز است؟ چه مسئلههای
 -1رویکرد دانش آموز محور ،موضوع محور و....
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زیست محیطی (بهویژه ناظر به مسائل زیست محیطی در منطقه) در برنامه تجویزی مغفول مانده /مورد
بیتوجهی قرار گرفته که باید به آن پرداخته شود؟ آیا دانشآموزان در پایان این واحد یادگیری خواهند
توانست در برخورد با مسئلههای زیست محیطی در محل زندگی تصمیمات تأثیر گذاری بگیرند؟ آیا
مسئله  های زیست محیطی ،محلی ،ملی یا جهانی است؟ چگونه تصمیمات آموزشی ما میتواند آثار بلند مدت
زیست محیطی داشته باشد؟
اهداف واحد يادگيري
ال واضح و شفاف نوشته شود؛ يعني هر يك از پیامد ها باید دقيقاً
پیامد های واحد يادگيري بايد كام ً
تصريح كند كه چه عملكردي را از دانش آموزان انتظار دارد (توجه كنید که منظور از عملکرد اهداف
رفتاری رایج در طراحی های آموزشی معلمان نیست ،بلکه منظور توانایی های کسب شده از سوی
دانش آموزان است که به تولید محصول یادگیری منجر می شود) .پیامد یادگیری صریح به فراگيران در
توانایی های مورد انتظار در برنامه درسی و نیز به ما به عنوان مربیان در این تصمیم گیری کمک می کند
که چه چيز هايي را در طراحی خود بگنجانیم .عالوه بر این نشان می دهد که چگونه اهداف برنامه درسی
غیر تجویزی در سطح مدرسه توسط این پیامد ها تحقق یافته /پشتیبانی می شود.
پیامد یادگیری باید شامل
 1موقعیت /مسئلهای که دانش آموز با آن روبه رو می شود.
 2توانایی ها /قابلیت های یادگیرنده
 3سطح عملکرد (کیفیت /کمیت) /تولید مورد انتظار از دانش آموزان (پیامد ها متمرکز بر توانایی دانش آموزان در تولید/

خلق محصوالت یادگیری است نه آنچه به واسطه دانش ارائه شده می دانند).
 4مالک های ارزیابی عملکرد (شواهد)

هر واحد يادگيري به طور معمول تنها به سه يا چهار پیامد نياز دارد .پس از تدوین پیش نویس همه
عناصر واحد یادگیری ،بررسی کنید که پیامد ها کام ً
ال با محتوا ،فعالیت های یاددهی  -یادگیری و سنجش
همسو هستند.
محتوای واحد یادگیری
همان طور که شرح آن رفت ،نقشه برنامه درسی محتوای برنامه درسی تجویزی /غیر تجویزی را
به دقت مشخص می کند .حجم محتوایی را که قرار است به کمک طراحی واحد یادگیری پوشش
داده شود از روی نقشه برنامه درسی مشخص کنید .منظور از محتوا بخشی از برنامه درسی است که
در راستای نقطه کانونی می تواند به شما در تحقق برنامه درسی سطح مدرسه کمک کند .بر حسب
اینکه شما از کدام یک از رویکرد ها (موضوع محور ،میان رشته ای ،دانش آموز محور) در اجرای برنامه
درسی سطح مدرسه بهره گرفته باشید ،میزان هماهنگی محتوای انتخاب شده با برنامه درسی تجویزی
متفاوت خواهد بود .در انتخاب و سازماندهی محتوای هر واحد یادگیری ،شما به رعایت توالی زمانی
پیشبینی شده در کتاب درسی ملزم نیستید .می  توانید بر حسب عالقه دانش آموزان یا اولویت های
سطح مدرسه /اولویت های محلی (مثل وضعیت جغرافیایی ،وضعیت فرهنگی اجتماعی و مسئله های
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برخاسته از این موقعیت ها) تقدم و تأخر مطالب را تغییر دهید .اما توجه کنید که رعایت توالی یادگیری،
2
اصل انکارناپذیری در تمام طراحی ها است .هر« عنوان »1انتخاب شده را به صورت نکته های آموزشی
تنظیم کنید .درجه اهمیت هر «تکه» را مشخص کنید .لزومی ندارد که محتوا حتماً به تکه هایی با درجه
اهمیت مساوی تقسیم شود.
در انتخاب و سازماندهی محتوا نكات زير را مورد توجه قرار دهيد:
 1آیا محتوا همه موارد الزم را (آنچه در اهداف مد نظر قرار گرفته است ).پوششمیدهد؟
 2آیا محتوا به مسائل روز /نیاز های یادگیرندگان ناظر است؟
 3آیا محتوا نظر همکاران را مورد توجه قرار داده است؟
 4آیا مقدار آن برای ارائه در یک واحد یادگیری مث ً
ال  10تا  15ساعت یا بیش از آن واقع گرایانه است؟
(همان گونه که قب ً
ال ذکر شد ،زمان تخصیص یافته بر حسب اهداف در نظر گرفته شده برای واحد های
یادگیری می تواند دامنه محدود یا وسیع تری داشته باشد).
بعد از سازمان دهی مطالب ،الزم است درباره چگونگی تنظیم و ترتیب مطالب درون هر عنوان یا تکه
تصمیم گیری شود .برای سازماندهی می توانید از توالی زیر استفاده کنید:
 1برانگیختن -درگیر کردن دانش آموزان /ایجاد سؤال
 2عرضه  -ارائه محتوا
 3فعالیت -به کار گیری محتوا
 4خالصه -توسعه /تعمیق محتوا
 5انتقال به موقعیت جدید
براي سازمان دهي محتوا مي توانيد مطالب را
 1از دانسته ها به ندانسته ها
 2از ساده به مشکل
 3از کلی به جزئی( یا از عام به خاص)
 4از عینی( محسوس) به ذهنی( انتزاعی)
 5مرتب کنید.

این روند اجازه می دهد فراگیران اطالعات دریافت شده را به تجربة پیشین خود وصل کنند و آنچه را
فراگرفته اند به کار ببندند و بتوانند آن را با مباحث بعدی پیوند بزنند .البته این توالی می تواند برحسب
ضرورت های آموزشی تغییر کند.
منابع واحد يادگيری
احتماالً بخشی از منابع مورد نیاز ،می تواند به کمک كتاب هاي درسي ،راهنماي معلم ،منابع مکتوب/
الکترونیکی تأمین شود؛ اما در توليد و ارائه واحد يادگيري به ویژه زمانی که نیاز ها /اولویت های مدرسه
یا جامعه محلی مد نظر است ،بايد پا را از اين فراتر گذاشت و باتوجه به منابع گوناگون اطالعاتي به
دنبال مطالبي بود كه بتواند به نياز هاي يادگيرنده ،متناسب با ضرورت ها ،ويژگي هاي فردي و محيطي
او پاسخ دهد .شما با استفاده از منابع مختلف می توانید محتوا را پربار و غني کنید ،و به نياز هاي خود و
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دانش آموزان پاسخ دهید .در اینجا مشارکت والدین و جامعه محلی بسیار تعیین کننده است .آنها هم به
عنوان افراد آگاه ،و هم به عنوان کسانی که می توانند امکانات و شرایط الزم را برای کسب تجربیات دست
اول در اختیار شما قرار دهند ،منابع با ارزشی تلقی می شوند .شناسایی بالقوه این منابع از سوی مدرسه
اهمیت زیادی دارد و کمک می کند تا فرصت های یادگیری طراحی شده از جانب شما از تنوع و عمق
بیشتری برخوردار شود؛ به عنوان مثال اگر در منطقه جنوب و نزدیک دریا زندگی می کنید ،صیادان،
روش کار و زندگی آنان برای کار بر روی پروژه «زندگی صیادان و حفظ چرخه محیط زیست» منبع
بسیار با ارزشی است که می تواند تلقی دانش آموزان ،نوع ارتباط   ها و ...با این گروه اجتماعی یا احتماالً
فرصت های شغلی در آینده را تحت تأثیر قرار دهد.
طراحی فرصتهای یادگیری
برای طراحی فرصت های یادگیری می  توانید از ترکیبی از راهبرد ها (مستقیم /غیرمستقیم -آموزش طرح
محور ،آموزش به روش  E7,E5و زمینه محور) استفاده کنید .فرصت های یادگیری اثر بخش نیازمند
ایجاد موقعيت هايي است كه در آنها دانش آموزان ،پرسش هدفدار و مرتبط پروژه كنند؛ راهكار هايي براي
حل مسئله ارائه کنند و در مورد اينكه چگونه به نتيجه مورد نظر می رسند ،توضیح دهند.
طراحی تکالیف سنجش
تکالیف سنجش باید با پیامد ها و فرصت های یادگیری همسو باشد .طراحی تکالیف سنجش ،یکی
از مهم ترین جنبه  های تدریس است ،چرا که سنجش نمایانگر عصاره چیزی است که انتظار داریم
دانش آموزان به واسطه واحد یادگیری آموخته باشند.
بهتر است از چند روش سنجش استفاده کنیم که در برگیرنده توانایی ها و ترجیح های یادگیری همه
دانش آموزان باشد .روتر( )1974معتقد است سنجش را باید به گونه ای مفهوم سازی کرد که همانند موتور
محرک ،یادگیری را به پیش ببرد و شکل دهد؛ نه اینکه صرفاً رویداد پایانی تلقی شودکه عملکرد فرد را
نمره  گذاری و گزارش کند.

مثال  :1علوم تجربی
موضوع :تغذیه
فعالیت های یادگیری
 1با یک پرسش ورودی شروع کنید (آیا جوش صورت احتماالً به دلیل نوع غذای شما است؟) تا دانش  آموزان
را به توجه بر تأثیری متمرکز کنید که تغذیه بر زندگی آنها دارد.
 2با پرسشهای اساسی ادامه دهید و در نهایت به تکالیف عملکردی (فعالیت عملی تغذیه) واحد یادگیری بپردازید.
 3اصطالحات علمی را هنگام فعالیت های یادگیری و تکالیف عملی آموزش دهید .دانش آموزان خود فصول
مربوط به سالمتی را از کتاب درسی «بهداشت می خوانند» که به گونه ای پشتیبان فعالیت ها و تکالیف است.
به عنوان یک فعالیت مستمر در ابتدای تدریس این واحد یادگیری دانش آموزان در یک جدول خوردنی و
آشامیدنی های روزانه خود را فهرست می کنند تا در صورت نیاز استفاده کنند.
 4مفاهیم را روی گروههای غذایی شرح دهید و از دانشآموزان بخواهید بر اساس این گروهها ،تصاویر مواد غذایی
را گروه بندی کنند.
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 5هرم غذایی و مواد هر گروه را مشخص کنید .دانش آموزان در گروه خود ،پوستری از این هرم غذایی تهیه
می کنند و تصاویر مناسب هر گروه غذایی را می چسبانند .این پوسترها را در کالس یا راهروی مدرسه به
نمایش بگذارید.
 6از بخش گروه مواد غذایی و هرم غذایی آزمون کوتاه بگیرید (مث ً
ال با الگوی جور کردنی).
 7در مورد دفترک مواد غذایی سازمان  ....دارویی و غذایی گفت و گو کنید .پرسش هایی مثل «آیا همه باید
از یک رژیم غذایی پیروی کنیم؟» طرح کنید.
 8دانش آموزان در گروه برنامه غذایی یک خانواده فرضی را بررسی (این برنامه درمواردی متعادل نیست) و
بر اساس آن توصیه هایی برای بهبود برنامه خانواده ارائه می کنند .معلم به عنوان راهنما فعالیت های گروه ها
را زیر نظر دارد.
 9دانش آموزان تحلیلهای رژیم غذایی را با کالس و گروه های دیگر در میان میگذارند و گفتوگو میکنند.
توجه :معلم تحلیل های غذایی این دانش آموزان را جمع آوری می کند تا بدفهمی های آنان را در طراحی
مرحله ای بعدی تدریس درنظر بگیرد.
 10هر دانشآموز یک دفترک در مورد تغذیه طراحی میکند که به دانشآموزان خردسال اهمیت تغذیه خوب
و زندگی سالم و نیز مشکالت ناشی از فقر غذایی را آموزش دهد .این فعالیت در خارج از کالس کامل میشود.
 11دانش آموزان دفترک های خود را با هم گروه های خود رد و بدل می کنند تا بر اساس یک فهرست
معیار ها  ،همدیگر را ارزیابی کنند .به دانش آموزان فرصت بازنگری و اصالح دفترک های خود را بدهید.
 12فیلمی در مورد تغذیه و مشکالت ناشی از تغذیه نا سالم نشان دهید.
 13از یک متخصص تغذیه دعوت کنید تا به کالس شما بیاید و به پرسش های دانش آموزان در مورد تغذیه،
اهمیت آن و مشکالت تغذیه ناسالم پاسخ دهد.
 14دانش آموزان در مورد آنچه نوشته شده است ،نظر می دهند :دو مشکل ناشی از فقر غذایی را بیان می کنند
و شرح می دهند که چه تغییری در برنامه غذایی از بروز هر مشکل جلوگیری می کند (این موارد را معلم
جمع آوری می کند و نمره می دهد).
 15معلم شیوه خواندن و تفسیر اطالعاتی را که در مورد ارزش غذایی هر ماده روی برچسب آن نوشته شده با
استفاده از یکی دو نمونه توضیح می دهد .وی سپس از دانش آموزان می خواهد این موارد را روی قوطی هایی
که در اختیار آنان گذاشته می شود ،تمرین کنند.
 16دانشآموزان مستق ً
ال روی دستور غذایی سه روزه برای اردوگاه دانشآموزی کار میکنند .شما کارشان را
ارزیابی کنید و بازخورد دهید .دانش آموزان با استفاده از نمرة پروژه کار خود و همکالسیها را ارزیابی میکنند.
 17در جمع بندی این درس ،دانش آموزان جدول کامل شده تغذیه روزانه خود را مرور و بر اساس معیار های
تغذیه سالم ارزیابی می کنند .ببینند آیا به تغییرات جدول توجه کرده اند؟ آیا هیچ پیشرفتی بوده است؟ آیا
توجه کرده اند که تغییر در عادت غذایی چه تغییری در ظاهر و احساس آنان به وجود می آورد؟
 18هر دانش آموز جداگانه با هدف تغذیه سالم یک «برنامه عملیاتی تغذیه» برای خود طراحی می کند .این
برنامه ها را شما نگه دارید و در جلسات اولیا و مربیان به اطالع والدین هم برسانید.
 19در پایان این واحد یادگیری از دانش آموزان بخواهید بر مبنای عادات غذایی خود ،خود را ارزیابی کنند .از
هر دانش آموز بخواهید یک برنامه عملیاتی برای اهداف «تغذیه سالم» طراحی کنند.
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مثال  :2علوم انسانی

موضوع :روایت تاریخی
فعالیت های یادگیری
 1با نمایش فیلم مستندی آغاز کنید که روایت های متفاوتی از کودتای  28مرداد را مطرح میکند .این
پرسش که «چگونه میتوان صحت اطالعات و تحلیلهای تاریخی را تعیین کرد؟ در بررسی وقایع تاریخی
چگونه میتوان واقعیتها را از عقاید بازشناسی نمود؟» از دانشآموزان بپرسید .آنان را بر موضوع تأثیر عقاید
بر گزارشهایی که روزمره از منابع خبری دریافت میکنند و تأثیر این گزارش ها بر زندگی آنان متمرکز کنید.
 2با پرسش های اساسی ادامه دهید و در نهایت به تکالیف عملکردی (فعالیت عملی تهیه گزارش از یک
واقعه اجتماعی) واحد یادگیری بپردازید.
 3اصطالحات علمی را هنگام فعالیت های یادگیری و تکالیف عملی آموزش دهید .دانش آموزان خود فصول
مربوط به ملی شدن نفت و کودتای  28مرداد را از کتاب درسی «تاریخ می خوانند» که به گونه ای پشتیبان
فعالیت ها و تکالیف است به عنوان یک فعالیت مستمر در ابتدای تدریس و هنگام پاسخ به پرسش هایی که
به دنبال نمایش فیلم مطرح می شود ،دانش آموزان مالک های ارزیابی صحت اطالعات دریافتی را از منابع
خبری فهرست می  کنند تا در فعالیت های بعدی با تکمیل یا اصالح ،آن را برای ارزیابی اسناد تاریخی مورد
استفاده قرار دهند.
 4مفاهیم کودتا ،تحریم ،منافع ملی ،مالک های صحت اسناد تاریخی راتوضیح دهید و از دانش آموزان
بخواهید بر اساس این مالک ها ،میزان صحت وقایع گزارش شده در فیلم مستند را با مراجعه به سایر منابع
(کتابخانه مدرسه ،کتابخانه عمومی ،منابع الکترونیکی ،افراد آگاه/کسانی که در زمان وقوع کودتا حضور
داشته اند) ارزیابی کنند.
 5از دانش آموزان بخواهید بر اساس نتایج ارزیابی فیلمنامه ای را برای تهیه یک فیلم مستند تهیه کنند یا
گزارشی برای درج در روزنامه محلی /انتشار در وب سایت /راهروی مدرسه تهیه کنند و بازخورد ها را برای
بررسی میزان صحت اطالعات گزارش /فیلمنامه مطالعه ،و نقش باو رها و دریافت های شخصی تأثیر گذار را
تعیین کنند.
 6از اطالعات تاریخی مهم آزمون کوتاه بگیرید (مث ً
ال با الگوی صحیح و غلط).
 7برگه معرفی اسناد تاریخی را برای ارائه در نمایشگاه ساالنه مدرسه تهیه کنند.
 8دانش آموز در نقش گروه ها و جریان های مختلف سیاسی یکی از وقایع تأثیر گذار (بسته شدن مجلس،
فرار شاه از ایران ،گفت گوهای برخی از سیاستمداران خارجی با دولتمردان و )...در تحقق کودتای  28مرداد
را بازسازی ،و بر اساس اجرای سه مرحله ایفای نقش گزارش دوباره ای از واقعه را با توافق سایر گروه ها تهیه
می کند .معلم به عنوان راهنما فعالیت های گروه ها را زیر نظر دارد.
 9دانش آموزان گزارش گروه ها را به دلیل میزان صحت اطالعات بر مبنای مالک های ارزیابی صحت اسناد/
گزارش های تاریخی بررسی می کنند.
توجه :معلم ارزیابی های دانش آموزان را جمع آوری می کند تا بدفهمی های آنان را در طراحی مرحله ای
بعدی تدریس درنظر بگیرد.
 10معلم شیوه جمع آوری و تفسیر اطالعات را با استفاده از یکی دو نمونه توضیح می دهد؛ سپس از
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دانش آموزان می خواهد این موارد را در تهیه گزارش ها مورد توجه قرار دهند.
 11هر دانش آموز یک گزارش خبری از یک واقعه اجتماعی با توجه به مالک های صحت اسناد تهیه می کند
و چگونگی استفاده از شواهد معتبر برای عدم مداخله عقاید در مستند کردن گزارش را نشان می دهد .این
گزارش ها در سمینار های کالسی ارائه می شود.
 12دانش آموزان گزارش های خود را با هم گروه های خود رد و بدل می کنند تا بر اساس یک فهرست
معیار ها ی همدیگر را ارزیابی کنند .به دانش آموزان فرصت بازنگری و اصالح گزارش های خود را بدهید.
 13فیلمی در مورد روش مستند سازی نشان دهید و از دانش آموزان بخواهید تا معیار های خود را تکمیل
کنند.
 14از یک متخصص تاریخ معاصر ایران دعوت کنید تا به کالس شما بیاید تا دانش آموزان پرسش های خود
در مورد واقعه  28مرداد و تأثیر آن بر اوضاع فعلی جامعه ایران را از او بپرسند.
 15به دانش آموزان در مورد آنچه نوشته شده بازخورد دهید :مبنای بررسی مشکالت ناشی از مداخله عقاید
در مستند سازی وقایع تاریخی و نیز تأثیر استفاده از روش علمی در مطالعه تاریخ است (این موارد را معلم
جمع آوری می کند و نمره می دهد).
 16در جمع بندی این درس ،دانشآموزان مالکهای کامل شده صحت اسناد تاریخی را مرور میکنند و بر اساس
معیارها  ،پاسخ های اولیه خود را به پرسشهای پروژه شده در زمینه فیلم مستند واقعه  28مرداد را بازبینی و
دقت می  کنند ،که آیا هیچ تغییری در دیدگاه آنان ایجاد شده است ؟ آیا توجه کرده اند که مداخله عقاید در تدوین
گزارش های خبری در زندگی آنان یا مسائل اجتماعی در سطح محلی ،ملی و جهانی چه تأثیری دارد.
نکته پایانی اینکه تنها راه ممکن برای درک این نکته ،که «آیا عملکرد مدرسه من مؤثر و کارآمد بوده است یا خیر؟»،
همخوانی انتظارات برنامه درسی در سطح مدرسه با محصوالت تولیدی (یادگیری) دانش آموزان است .تنها گواه ما بر رشد
آنها در آنچه می نویسند ،آنچه می گویند ،آنچه می سازند ،آنچه طراحی می کنند و آنچه محاسبه می کنند ،...نهفته است.
از این رو بازنگری فکورانه برنامه درسی سطح مدرسه هم چنان که دانش آموزان را برای رویارویی با جهانی پر افت و خیز
و روزگاری سختتر آماده می کنید ،امری مداوم است .اگر مدرسه شما مدعی است که می خواهد دانش آموزانش «حالل
مشکالت و تصمیم گیرنده شوند در فاصله مهر تا خرداد /شهریور چه کارهایی انجام می دهند و چه چیز هایی تولید
می  کنند که گواه روشنی بر توانایی آنها در حل مسئله و تصمیم گیری است».

ایجاد تغییر و رشد حرفه ای ،چالشی دوجانبه است .از طرفی باید بیاموزیم در افکار پذیرفته شده تردید کنیم؛
درعین حال به استقبال افکار جدید برویم و آنها را مورد آزمون قرار دهیم .فقط در این حالت است که مدرسه
به اجتماع یادگیری واقعی تبدیل می شود ،یعنی اجتماعی که اطالعات جدیدی در مورد موقعیت خود
به دست می آورند و از آن اطالعات برای بهبود وضع استفاده می کند .اگر بپذیریم که رشد حرفه ای مستمر
در گروی یادگیری مستمر است ،باید نگرش مان را نسبت به روش های طراحی ،اجرا و سنجش برنامه های
رشد حرفه ای بازنگری کنیم.
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رهبر آموزشی چگونه میاندیشد
و چه میکند؟

سمینار

آمادهسازی فضای عاطفی ـ روانی

اجتماعات یادگیرنده و توسعه
حرفه ای معلمان

بازدیدهای میدانی

برگزاری نشست های آموزشی

پروژه

مناظره

ورود به عرصه عمل
طراحی واحد یادگیری

وقایع /رویداد جاری

رهبر آموزشی چگونه میاندیشد و چه میکند؟

انواع طرحهای اجرایی

فرایند برنامهریزی درسی سطح مدرسه

پروژه

وقایع /رویداد جاری

سمینار

بازدیدهای میدانی

مناظره

اجتماعات یادگیرنده و توسعه حرفهای معلمان

آمادهسازی فضای
عاطفی ـ روانی

نقشه های برنامه درسی

برگزاری نشستهای
آموزشی

طراحی واحد یادگیری ساختار و فرایند طراحی واحد
یادگیری
اهداف واحد یادگیری

محتوا واحد یادگیری

منابع واحد یادگیری طراحی فرصتهای یادگیری

ورود به عرصه عمل

فرایند تدوین نقشه برنامه درسی

مطالعه و برنامهریزی

جمع آوری دادهها

مقایسه در گروه بزرگ

برنامهریزی اجرایی

اولین مطالعه سراسری

مقایسه در گروه بزرگ

ساختار و فرایند طراحی واحد
یادگیری
اهداف واحد یادگیری

طراحی و فرصت های یادگیری

جمع آوری داده ها

واحد یادگیری

نقشه های برنامه درسی

برنامه ریزی اجرایی

راهنمای عمل ...

فصل چهارم:
نمونه برنامه های ویژة مدرسه (بوم)
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سه نوع نقشه برنامه درسی
در ادامه سه شکل نقشه برنامه درسی الف .وابسته به برنامه درسی تجویزی ،ب .در ادامه برنامه درسی
تجویزی و پ .به صورت آزاد ارائه شده است .پس از آن و از آنجایی که نمونههای برنامه درسی آزاد
(غیرتجویزی) کمتر برای مدارس مأنوس بوده است ،بیست و چهار نمونه از این برنامهها ارائه شده است.
هدف از ذکر این نمونهها ،ارائه مثال و مصداق برای کمک به مدارس است .مدارس میتوانند از میان آنها
دست به انتخاب و گزینش بزنند ،تجدید نظرهایی در آنها داشته باشند یا برنامههایی کام ً
ال جدید برای
خود تدوین و تهیه کنند .سه نمونه اولیه با تفصیل و توضیح بیشتر و سایر نمونه به صورت مختصر ارائه
شده است.
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نقشه شماره  :1برنامه درسی تجویزی در سه حوزه علوم تجربی (زیست ،فیزیک ،شیمی)؛ زبان و ادبیات فارسی؛
بهداشت وحفظ محیط زیست) دوره اول متوسطه (برای پروژه های تعریف شده در واحد یادگیری )3 ،2 ،1
مهارت برقراری ارتباط ،حل تعارض ها /توافق بر سر ایده ها /دیدگاه ها
شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

منافع جمعی/
عمومی

حل تعارض ها

مهارت تصمیم گیری

توافق بر سر ایده ها/
دیدگاهها

اختالفات/
تعارضهای
فرهنگی

مصرف و روش های
آن

هنجارهای اجتماعی

مهارت برقراری ارتباط

تخریب
محیطزیست

جمع آوری اطالعات و
طبقهبندی

تحلیل پیامد عملکرد

فروردین

فلزات /آلیاژهای
سنگین

علوم تجربی

زبان و ادبیات
فارسی

بهداشت و حفظ
محیطزیست

علوم تجربی

زبان و ادبیات فارسی

مهارت تأمل و
بازاندیشی

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

ماه

مفاهیم

مهارت ها /فرایندها

تعلق گروهی

طراحی و تولید
یک محصول

تعامل گروهی

بهداشت و حفظ
محیطزیست

شماره فعالیت ها در بخش میانی واحد یادگیری 1ـ2ـ3

فرصتهای
تأکیدات
یادگیری

منطق برنامه واحدهای یادگیری 1ـ2ـ3
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 1منطق برنامه با تأکید بر برنامههای درسی تجویزی
نقطه کانونی (تأکید) برنامه درسی در سطح مدرسه بر پرورش مهارت های تفکر برای دستیابی
دانش آموزان به تفکر مفهومی و به کارگیری آموخته ها در موقعیت واقعی است .کسب این توانایی موجب
خواهد شد تا دانش آموزان در برخورد با موقعیت های چالش برانگیز زندگی در ابعاد فردی و اجتماعی
برخورد سازنده ای از خود نشان دهند و به عنوان عضو مفیدی از جامعه در سطح محلی ،ملی عمل نمایند.
نقشۀشمارۀ :2نقشه برنامه درسی با تأکید بر برنامهدرسی غیرتجویزی درتداوم برنامه درسیتجویزی

مفاهیم
ماه
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
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برنامه برنامه غیر
تجویزی تجویزی

مهارت ها /فرایند ها
برنامه
تجویزی

برنامه غیر
تجویزی

تأکیدات

فرصت های یادگیری

فصل چهارم :نمونه برنامههای ...

نقشۀ شمارۀ  :3نقشۀ برنامه درسی با تأکید بر برنامه درسی غیر تجویزی
ماه

مفاهیم

مهارت ها /فرایند ها

تأکیدات

پروژهها

مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور

 3منطق برنامه با تأکید بر برنامه درسی غیر تجویزی
نقطه کانونی (تأکید) برنامه درسی سطح مدرسه بر پرورش مهارت های تفکر برای دستیابی
دانش آموزان به تفکر مفهومی و به کارگیری آموخته ها در موقعیت واقعی است .کسب این توانایی موجب
خواهد شد تا دانش آموزان در برخورد با موقعیت های چالش برانگیز زندگی در ابعاد فردی و اجتماعی
برخورد سازنده ای از خود نشان دهند و به عنوان عضو مفیدی از جامعه در سطح محلی ،ملی عمل
نمایند .تأکیدات در این نقشه ،بخش اصلی برنامه درسی است که می تواند متشکل از مفاهیم و مهارت ها/
فرایند های اساسی باشد که در نقشه برنامه درسی سطح مدرسه بر روی آن تأکید شده است.
همان طور که مشاهده می کنید منطق برنامه درسی سطح مدرسه می تواند برای هر یک از انواع برنامه
مشابه باشد اما بسته به اینکه رویکرد اتخاذ شده در طراحی برنامه از کدام جهت گیری تبعیت نماید
نوع فرصت های یادگیری طراحی شده می تواند متفاوت باشد .اجازه دهید یک نمونه چهارچوب طراحی
فرصت های یادگیری برای هر سه نوع برنامه را با یکدیگر مرور کنیم.
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نمونه شماره یک
الف .عنوان برنامه
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کاهش مصرف کاالها و لوازم رایانه ای و مالحظات
زیست محیطی در دور ریخت

ب .منطق برنامه

با رشد و توسعه فناوری ها هر روزه محصوالت جدید الکترونیکی با قابلیت های
بیشتر وارد بازار می شود ،و حداقل به همین میزان مدل های پایین تر این
محصوالت به دلیل کارآیی کم ،نبود وسایل یدکی و  ...از چرخه مصرف خارج
می شوند .این مسئله درکنار تقویت روحیه مصرف گرایی ،شدت این جریان را
افزایش داده و در حال حاضر شهرداری ها ،مؤسسات ،خانواده ها ،مدارس و  ...با
کوهی از کاالهای قدیمی انبار شده ،روبه رو هستند که هر چند یک وقت دور
ریخته می شود .اما مسئله به همین جا خاتمه پیدا نمی کند .بسیاری از این
محصوالت حاوی فلزات/آلیاژهای سنگین و سمی هستند که دور ریختن آنها
به هر صورتی و همراه با زباله های معمولی خانگی ،پیامدهای غیر قابل جبران
و خطرناکی مانند آلودگی منابع آب و خاک را به دنبال دارد .با توجه به تأثیر
این امر بر سالمت ما و نسل های آینده ،پرسش پیش روی این برنامه عبارت
است از اینکه چگونه می توان مصرف کاالها و لوازم رایانه ای را کاهش داد و آن
دسته از این محصوالت که غیر قابل استفاده است را به گونه ای که خطراتی
برای محیط زیست نداشته باشند ،و به شیوه ای امن دور ریخت.

پ .اهداف برنامه

دانش آموزان باید بتوانند:
پیامدهای منفی استفاده روز افزون از محصوالت الکترونیکی را در زندگی
مورد بررسی قرار داده و در قالب شیوه ای تأثیرگذار و ابتکاری آن را نمایش
دهند.
در خصوص دفع محصوالت الکترونیکی مستعمل و غیرقابل استفاده با
مالحظه چگونگی کاهش آسیب های زیست محیطی راهکار پیشنهاد دهند و
آن را اجرا کنند.

ت .محتوای برنامه یا شرح
فعالیتها

مفهوم :تخریب محیط زیست ،فلزات /آلیاژهای سنگین /فلزات سنگین.
مهارت مطالعه جمعآوری و طبقهبندی اطالعات؛ فرایند طراحی ،تولید یک
محصول.

ث .موضوعات پشتیبان در
برنامه درسی تجویزی

شیمی ،فیزیک ،زیست شناسی ،بهداشت و صیانت از محیط زیست،
الکترونیک.
محتوای برنامه درسی تجویزی (این بخش فقط برای شکل یک و دو تکمیل
میشود).

ج .حجم زمانی و چگونگی
زمان بندی اجرا

این برنامه می تواند در سه قالب برنامه درسی تجویزی ،در ادامه برنامه درسی
تجویزی و آزاد ارائه شود.

چ .گروه مخاطبان و نحوه
انتخاب ،اندازه گروه

دانش آموزان پایه اول متوسطه دوم.

ح .فرصت های یادگیری

پروژه ،سمینار ،تحقیق ،کار آموزی.
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هماهنگی با شهرداریها ،مؤسسات /سازمانهای تولید /نهادها /خانوادهها،
فروشگاهها برای جمعآوری اطالعات در مورد روشهای استفاده /نابودی کاالهای
خ .شرایط اجرا ،فضا و مواد،
از رده خارج شده .
منابع ،امکانات ،ابزارها و وسایل
مطالعه در شبکه ملی رشد و جمع آوری اطالعات پیرامون تحقیقات علمی
و تجهیزات مورد نیاز و ...
در زمینه روش های مورد استفاده برای کاهش آالینده های زیست محیطی در
فرایند بازیافت محصوالت الکترونیکی.
د .مجری و ارائه کننده برنامه

تیمی متشکل از معلمان علوم تجربی ،مطالعات اجتماعی و کار و فناوری (در
صورت عدم دسترسی به نیروی متخصص ،این افراد می توانند به عنوان مشاور
از طریق شبکه الکترونیکی با مدرسه همکاری نمایند یا هماهنگی با این افراد
از طریق اولیا صورت بگیرد) ،مراکز تولید ،بازیافت در سطح شهر یا منطقه.

تغییر نگرش در تمایل به مصرف کمتر لوازم الکترونیکی و رایانه ای
ذ .عملکرد مورد انتظار پس از
آگاهی و اقدام در خصوص چگونگی دور ریخت ایمن زبالههای الکترونیکی و
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی
رایانهای.

فرصت های یادگیری
آغاز واحد یادگیری
از دانش آموزان بخواهید تا با پرسش از اقوام ،نزدیکان و .....آماری از اقالم مختلف وسایل الکترونیکی
که در محیط خانه یا کار به صورت فردی یا جمعی مورد استفاده قرار می دهند تهیه کنند .اطالعات
جمع آوری شده را با مشارکت تعدادی از دانش آموزان بررسی و نموداری از میزان مصرف وسایل
الکترونیکی تهیه و بر روی تابلو رسم /نصب نمایید .کالس را با طرح این پرسش ها آغاز کنید:
آیا می توانید به طور تقریبی میزان استفاده از وسایل الکترونیکی در محله ،شهر ،کشور یا در سطح
جهانی حدس بزنید؟
آیا می توانید میزان استفاده از این وسایل را در ده سال گذشته /و در ده سال آینده حدس بزنید؟
آیا می دانید که هر ساله چه میزان وسیله الکترونیکی از رده خارج به زباله تبدیل می شود؟
روش زندگی ما در حال حاضر تا چه میزان به استفاده از وسایل الکترونیکی وابسته است؟ آیا میتوانید
تصور کنید که با حذف این وسایل زندگی ما چگونه قابل ادامه خواهد بود؟ شما به طور متوسط در طول
1
یک هفته چه میزان از وسایل الکترونیکی استفاده میکنید؟
تا چه میزان با آلودگی ها و خطرات ناشی از دفع محصوالت الکترونیکی مستعمل آشنا هستید؟
......
......
پس از پاسخ دانش آموزان به پرسش های فوق متن زیر را در اختیار آنها قرار دهید و بخواهید تا با
مطالعه 2آن پرسش های خود را مطرح نمایند .می توانید به جای متن خواندنی از یک فیلم مستند در این
زمینه استفاده کنید.
هر رایانه رومیزی دارای  32درصد پالستیک ،نزدیک به هفت درصد سرب 41 ،درصد آلومینیوم و
 - 1بر حسب موقعیت یادگیری یا جهت گیری های برنامه درسی در سطح مدرسه می توانید پرسش های دیگری را مطرح نمایید.
 - 2می توانید از متن های خواندنی دیگر نیز استفاده نمایید.
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مقداری طال ،نقره و آهن و همچنین مقادیری فلزات سنگین و خطرناک مانند کادمیوم ،جیوه و آرسنیک
است ،می توان محاسبه کرد .بازیافت  4میلیون رایانه قدیمی و مستعمل موجود ،به جداسازی چه حجم
عظیمی از عناصر ارزشمند و عناصر خطرناک خواهد انجامید که می تواند عالوه بر صرفه اقتصادی ،جلوی
خطرات زیست محیطی را نیز بگیرد بنابراین دفن یا سوزاندن این زباله ها موجب ورود عناصر سنگین به
آب های زیرزمینی و گازهای سمی به محیط زیست می شود.
در زباله های ناشی از دور ریخت کاالهای قدیمی الکترونیکی فلزات سنگین و مواد شیمیایی بسیار
سمی وجود دارند ،رفته رفته این مواد به آب های زیرزمینی نفوذ می کنند و آن فاجعه ای که پیش از این
از سوی سازمان محیط زیست جهانی هشدار داده شده بود ،گریبان مردم را می گیرد .این قطعات را بعد
از تفکیک باید به روش های درست حمل کرد و بعد از آن با ریختن قالب ضخیم بتن اطراف آن در عمق
 7تا  8متری زمین چال کرد تا کوچک ترین تشعشعات آن به بیرون و فضای محیط زیست نفوذ نکند ...
پرسش های احتمالی آنها ممکن است مواردی از این دست باشد:
فلزات سنگین دارای چه ویژگی هایی هستند که تجزیه آنها آلودگی های زیست محیطی را به دنبال
دارد؟
چه روش هایی برای کاهش مصرف فلزات سنگین در تولید لوازم الکترونیکی وجود دارد؟
با چه روش هایی می توان سطح تأثیرات زیست محیطی مصرف فلزات سنگین را کاهش داد؟
برانگیختن عالقه مصرف کنندگان به استفاده از نسخه های جدید روشی است که تولید کنندگان
محصوالت الکترونیکی برای سود بیشتر از آن بهره می گیرند .چگونه می توان با افزایش سطح آگاهی
عمومی میزان مصرف را کاهش داد و به حفظ محیط زیست کمک کرد؟
آیا می توان با ارائه آموزش های ساده (نگهداری و تعمیر) به مصرف کنندگان وسایل الکترونیکی میزان
مصرف آنها را کاهش داد؟
آیا در حال حاضر راه گریزی برای کاهش وابستگی به استفاده از وسایل الکترونیکی وجود دارد؟
چگونه می توان فرایند تولید محصوالت الکترونیکی را بازتعریف نمود ،به گونه ای که درصد آالیند ه های
ناشی از آن کاهش یابد؟
اجازه دهید تا دانش آموزان در خصوص این پرسش ها یا هر پرسش دیگری که در سطح کالس مطرح
خواهد شد به بحث و گفتگوی جمعی بپردازند .این بحث و گفتگوی جمعی امکان شناسایی عالیق
دانش آموزان و مسئله هایی که ذهن آنان را درگیر نموده فراهم می کند .دانش آموزان را بر حسب عالیق
در گروه های مطالعاتی سازماندهی نمایید.
در ادامه تکالیف عملکردی پیش بینی شده در واحد یادگیری را معرفی نمایید و از گروه ها بخواهید تا
دستورالعمل های مربوط به فعالیت ها را مطالعه نمایید و درصورت نیاز /عالقه آن متناسب با پرسش ها /
مسئله های ذهنی خود را بازتعریف کنند .وجود آزادی عمل برای تطبیق تکالیف با پرسش ها /مسئله های
ذهنی دانش آموزان انگیزه آنان را برای مشارکت افزایش خواهد داد.
قبل از شروع کار با استفاده از منابع خواندنی که برای هر گروه فراهم نموده اید (بر حسب پرسش های
مطرح شده) اطالعات علمی مربوط به مفاهیم /اصطالحات علمی را آموزش دهید .این آموزش ها می تواند
با استفاده از انواع روش ها انجام شود .بر حسب آمادگی دانش آموزان می توانید مطالعه اولیه را به عهده
آنان بگذارید یا با ترتیب دادن یک بحث گروهی در سطح کالس /در گروه های کوچک به درک اولیه
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این مفاهیم کمک کنید .فهم عمیق مفاهیم و گستره معنایی آن پس ازاتمام واحد یادگیری و زمانی که
دانش آموزان در معرض تجربیات یادگیری قرار گرفتند امکان پذیر خواهد شد.

بخش میانی واحد یادگیری
تکالیف عملکردی
تهیه یک بروشور اطالعاتی /فیلم کوتاه برای افزایش آگاهی عمومی در خصوص روش های حفظ و
نگهداری از وسایل الکترونیکی ،معرفی مراکز بازیافت این نوع وسایل ،روش های اولیه تعمیر.
مطالعه در مورد ویژگی های فلزات سنگین با استفاده از آزمایش های ...
مطالعه بروشور های اطالعاتی /بر چسبهای نصب شده بر روی وسایل الکترونیکی و تهیه گزارشی از
مراکز تولید محصوالت الکترونیکی که پیش بینی های الزم در مورد حفظ محیط زیست از آلودگی های
زیست محیطی را نموده اند.
برنامه ریزی برای ترتیب دادن یک سمینار با حضور متخصصان محیط زیست ،متخصصان نرم افزار
و سخت افزار های الکترونیکی ،متخصصان شیمی و ...با محوریت «دالیل وابستگی ما به استفاده از
وسایل الکترونیکی و راه های برون رفت آن ».مشارکت کنندگان در این سمینار می توانند ترکیبی از
دانش آموزان ،معلمان و سایر افراد متخصص باشند.
ترتیب دادن نمایشی با موضوع «شکواییه طبیعت از آسیب های زیستی محیطی» که حاصل روش های
زندگی امروزی و بی توجهی به پیامد های آن است .تهیه متن نمایشنامه و آماده سازی و اجرا بر عهده
دانش آموزان است.
ترتیب یک نمایشگاه نقاشی با موضوع « دوستی با محیط زیست».
برنامه نویسی برای یک بازی رایانه ای با موضوع «باید ها و نباید ها در حفظ و نگهداری از محیط زیست»
در مورد آسیبهایی که تولید لوازم الکترونیکی به دنبال دارد.
........
بدیهی است که فعالیت های عملکردی طراحی شده مبتنی بر پرسش های طرح شده در بخش آغازین
واحد یادگیری است .در صورتی که به هنگام اجرای بخش آغازین واحد یادگیری پرسش های طرح شده
مسیر یادگیری را به سمت و سوی دیگری هدایت نماید ،تکالیف طراحی شده متناسب با آن باید بازتعریف
شده یا تکلیف جدیدی طراحی شود.
پس از معرفی فعالیت ها اجازه دهید تا دانش آموزان به مدت یک هفته بر روی آن متمرکز باشند و به
صورت حقیقی توانایی خود برای مشارکت نمودن در یکی از این فعالیت ها را شناسایی کنند .پس از تعیین
وضعیت قطعی اعضای گروه (این بدان معنا نیست که هیچ دانش آموزی در جریان اجرا امکان جابه  جایی
ندارد) با مشارکت اعضا ضمن مرور فعالیت ها زمان بندی را برای انجام فعالیت ها تعیین نمایید .هر گروه
حد اقل در سه تا چهار نوبت باید گزارش پیشرفت کار خود را به شما /و سایر دانش آموزان (درصورتی که
گروه شما دانش آموزان یک کالس باشند می توان از زمان کالس برای بررسی و ارائه گزارش ها استفاده
نمود ،اما درصورتی که گروه از دانش آموزانی در پایه های مختلف تشکیل شده است توافق بر سر یک
زمان مشترک برای ارائه ها ضروری است) .توالی ارائه گزارش ها درصورتی که ضرورتی برای تقدم و تأخر
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آن وجود داشته باشد مناسب است .برنامه زمان بندی کار کلیه گروه ها را در محل مناسبی اطالع رسانی
نمایید .وجود یک تابلو اعالنات به نام گروه کاری شما مناسب است.

بخش پایانی واحد یادگیری
برگزاری تکالیف یادگیری پیش بینی شده می تواند در قالب های زیر صورت بگیرد:
گزارش های کالسی و بحث و گفتگوی تخصصی پیرامون یافته های علمی در زمینه ویژگی های فلزات
سنگین.
برگزاری سمینار های یکروزه برای ارائه یافته های گروه های مختلف و بحث و گفتگو بر روی نتایج
به منظور یکپارچه سازی درک دانش آموزان و طرح پرسش های جدید جهت ادامه مطالعات و پاسخ به
پرسش های طرح شده جدید.
ارائه بروشور ها به افراد در سطح اجتماع محلی و ارزیابی نتایج آن در به کارگیری اطالعات ارائه شده
و ارائه یافته ها در قالب پوستر.
ارائه یافته های علمی /تخصصی /دست ساخته ها و ....در روز دانش آموز /معلم /و...
..............
ارزیابی تکالیف یادگیری بر اساس مالک های سنجش در چارچوب طراحی واحد یادگیری صورت
می گیرد .این ارزیابی شامل چهار بخش خواهد بود:
ارزیابی دانش آموز از عملکرد خود بر اساس شواهد ارائه شده از فعالیت  های انجام شده.
ارزیابی همساالن /اعضای گروه از تأثیر گذاری عملکرد فرد در گروه.
ارزیابی معلم /سرپرست از فعالیت های انجام شده در طول دوره.
ارزیابی شرکت کنندگان در سمینار /کالس /نمایشگاه و . ...
جدول سطوح و مالک های عملکرد که بر اساس پیامد مورد نظر در بخش چارچوب طراحی ارائه شده به
شما و دانش آموزان برای متمرکز ماندن بر هدف (علی رغم تمایز تکالیف یادگیری) در طول انجام تکلیف
یادگیری و نهایتاً ارزیابی آن از منظر گروه های مختلف کمک می کند .این مالک ها و سطوح عملکرد
می تواند در آغاز و در سمینار های اولیه در گروه دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفته و درصورت لزوم
مورد بازنگری قرار گیرد .بازنگری در مالک ها و سطوح عملکرد به هنگام پیشرفت کار بر حسب ضرورت
امکان پذیر است.
مالک ها و سطوح عملکرد
مالک
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روش اجرا در بخش پایانی می تواند بسیار متنوع باشد .بر حسب شرایط مدرسه تعداد واحد های
یادگیری در حال اجرا ،زمان پایان واحد های طراحی شده در سایر گروه ها و ...می توان در طول سال/
در یک زمان مشخص از سال مثل هفته دانش آموز یا هفته معلم /علم و فناوری و ...زمان هایی را برای
ارائه یافته ها پیش بینی نمود .آنچه در این بخش دارای اهمیت است به مشارکت گذاشتن یافته ها برای
دستیابی به درک همه جانبه و عمیق نسبت به مسائل مطرح شده در آغاز واحد یادگیری است.

نقطه کانونی (تأکید) برنامه درسی سطح مدرسه (غیر تجویزی)
نمونه شماره دو :باورها و ارزشهای ما به عنوان کنشگران اجتماعی
بیان مسئله :شکل گیری مصرف بی رویه کاالها و مواد مصرفی به عنوان یک ارزش پذیرفته شده
در طی سالهای متوالی در سطح مدرسه و شدت آن در سالهای اخیر که منجر به مشکل روبهرو شدن
مدرسه با انبوهی از وسایل ،کاالها ،و اقالم مصرفی متفاوت در انبار مدرسه شده است .این امر موجب خواهد
شد تا منابع طبیعی در اختیار به شدت تخریب شده و نسلهای آینده با محدودیتها و دشواریهایی برای
ادامه حیات روبهرو باشند .شورای آموزشی مدرسه در نظر دارد تا با اجرای پروژه « باورها و ارزشهای ما
به عنوان کنشگران اجتماعی /باورها و مسئولیتهای یک کنشگر اجتماعی» در سطح مدرسه کمک
کند تا دانشآموزان به تأمل و بازاندیشی در مورد روشهای رایج مصرف و درک ارزش منابع در اختیار و
مراقبت از آن برای نسلهای آینده دست یابند.
یکی از روش های طراحی برنامه درسی در سطح مدرسه تمرکز بر مسئله های واقعی و یافتن راه  حل برای
مسئله هایی است که مدرسه با آن روبه رو است .این نوع مسائل می تواند تحت عنوان برنامه غیر تجویزی یا
برنامه ای در راستای به کارگیری آموخته ها در موضوعات درسی مختلف در قالب یک پروژه آزاد طراحی و
اجرا شود .در اینجا نقطه کانونی برنامه ،تأثیر گذاری بر طرز تلقی دانش آموزان و رفتار های پذیرفته شده
به عنوان یک ارزش فرهنگی است .تأکیدات در این نقشه بخش اصلی برنامه درسی است که می تواند
متشکل از مفاهیم و مهارت ها /فرایندهای اساسی باشد که در نقشه برنامه درسی سطح مدرسه بر روی
آن تأکید شده است.
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نمونه شماره دو
الف .عنوان برنامه

ب .منطق برنامه

پ .اهداف برنامه

باور ها و ارزش های ما به عنوان کنشگران اجتماعی
با تغییر روش های زندگی در دهه های اخیر و مصرف گرایی به عنوان یک
ارزش پذیرفته شده اکثر کشور ها ،جامعه جهانی با مسئله محدودیت منابع
و محروم ماندن بسیاری از افراد از حد اقل های زندگی سالم روبه رو هستند.
پذیرش مصرف بیشتر به عنوان نماد تمدن و فرهنگ در کشور های درحال
توسعه موجب شده است تا این کشور ها به بازار مصرف کاال های ساخته
شده تبدیل شوند و اکثرا ً با مشکل دفع زباله های تولید شده روبه رو
باشند .از آنجایی که تجربیات دوره های اولیه زندگی تأثیر زیادی بر
شکل گیری ارزش های فرد دارد ،لذا آگاهی دانش آموزان نسبت به پیامد
تصمیمات آنها و تأثیری که این تصمیمات بر زندگی نسل های آینده
خواهد داشت ،موجب می شود تا روند مصرف گرایی کاهش یافته و نسل
حاضر مسئولیت های خود در قبال نسل آینده را بپذیرد .با توجه به اینکه
تجربیات جمعی منجر به شکل گیری ارزش های گروهی و تقویت احساس
تعلق گروهی برای به کارگیری ارزش ها در موقعیت های مختلف می شود،
لذا پرسش پیش روی این برنامه این است که به کارگیری چه روش هایی
کمک خواهد کرد تا ضمن پاسخگویی به نیاز ها ،میزان استفاده از منابع را
به حداقل رسانده و آن را به عنوان یک ارزش فرهنگی پذیرفته شده برای
انجام مسئولیت ها در قبال نسل های آینده توسعه دهیم.
دانش آموزان باید بتوانند:
با باز اندیشی نسبت به ارزش های فرهنگی پذیرفته شده نقش خود را
به عنوان یک شهروند در بهره برداری از منابع و پیامد های ناشی از آن
درک کرده و در به کارگیری روش های صحیح مصرف در زندگی شخصی
و توسعه آن در سطح جامعه در موقعیت های مختلف پای بند باشد.

مفهوم :تخریب محیط زیست ،فلزات /آلیاژ های سنگین /فلزات سنگین
ت .محتوای برنامه یا شرح فعالیت ها مهارت مطالعه جمع آوری و طبقه بندی اطالعات؛ فرایند طراحی ،تولید
یک محصول.
ث .موضوعات پشتیبان در برنامه
درسی تجویزی
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علوم تجربی و مطالعات اجتماعی و دینی.

ج .حجم زمانی و چگونگی
زمان  بندی اجرا

این بخش فقط برای شکل یک و دو (برنامه درسی تجویزی ،در ادامه
برنامه درسی تجویزی) تکمیل می شود.

چ .گروه مخاطبان و نحوه انتخاب،
اندازه گروه

دانش آموزان پایه چهارم ،پنجم و ششم ابتدایی و پایه هفتم ،هشتم و نهم
متوسطه اول

ح .فرصت های یادگیری

پروژه میدانی ،فعالیت های عام المنفعه (خدمت رسانی) ،سمینار ،تحقیق
در زمینه روش های بومی (سنتی) در استفاده از منابع.
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هماهنگی با شهرداری ها ،مؤسسات عام المنفعه در سطح محلی و ملی،
مراکز علمی ،پژوهشی ،خدماتی در زمینه بهره برداری از منابع طبیعی،
فروشگاه های بزرگ /محلی.
مطالعه در میدان (سطح خانواده ،فامیل و بستگان ،جامعه محلی،
مدرسه) و جمعآوری اطالعات پیرامون روشهای مصرف و مفروضات
پشتیبان این روشها.
مطالعه تاریخی (مصاحبه با اقوام و نزدیکان در زمینه روش های مصرف
خ .شرایط اجرا ،فضا و مواد ،منابع،
امکانات ،ابزارها و زمینه فعالیت ها و مفروضات پشتیبان) تحقیقات علمی در زمینه آسیب های زیست محیطی
وشرایط و امکانات مورد نیاز و  ...و ارتباط آن با روش های مصرف در زندگی روزمره.
مطالعه روش هایی که تکنولوژی های جدید برای کاهش مصرف در
اختیار قرار می دهد.
مشارکت فعالیت گروه های عامالمنفعه /زیست محیطی ،مطالعه فعالیت
گروه های زیست محیطی و ارزیابی اهداف ،روش ها به جهت تأثیر گذاری
در کاهش مصرف و استفاده بهینه از منابع ،مطالعه و ارزیابی تأثیر
به کارگیری روش های مصرف بهینه (با استفاده از فناوری های جدید) در
سطح مدرسه /خانواده در استفاده از منابع.

د .مجری و ارائه کننده برنامه

تیمی متشکل از معلمان مطالعات اجتماعی ،علوم تجربی و کار و فناوری،
مدیر مراکز خدمات عامالمنفعه ،یک محقق در زمینه اقتصاد با پیشینه
مطالعاتی در زمینه مسائل اقتصادی /منابع طبیعی به همراه مراکز ارائه
خدمات عامالمنفعه /خیریهها در سطح شهر یا منطقه.
در صورت عدم دسترسی به نیروی متخصص ،این افراد می توانند به
عنوان مشاور از طریق شبکه الکترونیکی با مدرسه همکاری نمایند یا
هماهنگی با این افراد از طریق اولیا صورت بگیرد.

ارزیابی عملکرد دانش آموزان در سطح مدرسه نشان دهنده تغییر نگرش
ذ .عملکرد مورد انتظار پس از اجرای و استفاده بهینه کاال ها و اقالم مصرفی است.
میزان استقبال و مشارکت داوطلبانه در فعالیت مراکز /مؤسسات خیریه/
برنامه و نحوه ارزشیابی
عامالمنفعه در سطح مدرسه /محله.

فرصت های یادگیری
آغاز واحد یادگیری
برای شروع می توان از یک پرسشنامه نگرش سنج استفاده کرد .این کار کمک می کند تا در پایان
واحد یادگیری دانش آموزان با پاسخ مجدد به پرسش های طرح شده آگاهی بیشتری به نگرش های خود
و دالیل آن داشته باشند .پرسشنامه نگرش سنج می تواند شبیه مورد صفحه بعد باشد .از آنجایی که
نگرش ها با بافت فرهنگی اجتماعی هر منطقه ای پیوند دارد ،لذا توصیه می شود گویه ها را متناسب با
بافت فرهنگی اجتماعی خود انتخاب نمایید تا اجرای واحد یادگیری تأثیر گذاری بیشتری برای دستیابی
به اهداف داشته باشد.
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فرم نگرش سنج :این فرم شامل تعدادی گویه است و عدد  1به معنای کمترین توافق و عدد 4
نشان دهنده بیشترین توافق نسبت به گویه مطرح شده است.
ردیف

1

گویهها

1

استفاده از کاال ها و خدمات جدید زندگی را جذاب تر و متنوع تر می کند.

2

شهرداری ها و مراکز ارائه خدمات عمومی وظیفه دارند که حفظ محیط زیست را
برعهده بگیرند.

3

به عنوان یک شهروند از این حق برخوردارم که روش دلخواه خود را برای مصرف کاال ها
انتخاب کنم.

4

روش های زندگی در گذشته تنها در زمان خود قابل استفاده بود.

5

..........................

6

........................

2

3

4

این پرسش ها نمونه است و متناسب با بافت زندگی و نیاز ها در مدرسه شما باید تنظیم مجدد شود.

بخش میانی واحد یادگیری
تکالیف عملکردی:
گام نخست :از دانش آموزان بخواهید تا در طول یک ماه جدول زیر را تکمیل کنند.
هفته

مواد
خوراکی

هزینه
متوسط

پوشاک

هزینه
متوسط

لوازم
مصرفی

هزینه سایر اقالم هزینه
متوسط
متوسط

اول
دوم
سوم
چهارم
جمع

ازدانش آموزان بخواهید در گروه های دلخواه قرار بگیرند و جمع هر یک از اقالم ذکر شده در جدول را
به دست آورند .این کار را در گروه کالسی نیز انجام دهید .درصورت امکان این فعالیت را در سطح مدرسه
با مشارکت سایر کالسها اجرا کنید .نمودار میزان مصرف هزینه ها را در یک ماه بر روی تابلو ثبت نمایید.
در کنار آن نمودار میزان مصرف هر یک از این اقالم را در طی یک سال ترسیم نمایید .از دانش آموزان
بخواهید با مقایسه این دو نمودار تفسیر خود را از اطالعات نمایش شده ارائه دهند (این نمودار را بر حسب
شرایط خاص مدرسه خود انتخاب کنید .جدول باید بتواند زمینه طرح پرسش اصلی را برای شما فراهم
کند) .تفسیر ها را در گروه کالسی به بحث بگذارید و دالیل آن را جویا شوید .دالیل می تواند مواردی
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مشابه این باشد:
مقدار متوسط (واقعی) هزینه یک خانوار /فرد در ماه زندگی چقدر است؟ حد اقل و حداکثر این هزینه
در جهان چه میزان است؟
میزان منابعی که برای تهیه یک عدد( ...مواد خوراکی روزانه) مصرف می شود چه میزان است؟
میزان منابع طبیعی که ما به عنوان یک فرد در طول یکسال مصرف می کنیم چقدر است؟
اگر این روند استفاده از منابع طبیعی ادامه پیدا کند در یکصد سال آینده با کمبود چه منابعی روبه رو
خواهیم بود؟
با توجه به پیشرفت تکنولوژی ،چگونه می توان میزان بهره برداری از منابع و مصرف آن را کاهش داد؟
در هر سال چه میزان از اقالم خریداری شده را بدون استفاده واقعی از آن به سطل های زباله می سپاریم؟
چه روش هایی را می توان برای رفع نیاز و استفاده بهینه از منابع به کارگرفت؟
......
......
گام دوم :دانش آموزان را به گروه های  4یا  5نفره تقسیم کنید و به هر یک از آنان لفاف (پوسته/
بسته بندی) یکی از کاالهایی را بدهید که معموالً در بوفه مدرسه به وفور به مصرف میرسد .ازآنها بخواهید
تا با مطالعه اطالعات ارائه شده بر روی بسته اقالمی را که برای تهیه این محصول استفاده شده است
فهرست نمایند و شکل زیر را برای آن ترسیم کنند .در دایره وسط نام کاال و در دایرههای بعدی به ترتیب
نام هر یک از اقالم و مسیری که طی میکند تا به مواد اولیه ختم شود را ترسیم کنند (به عنوان مثال شکر
به عنوان یکی از اقالم از نیشکر و ....تا به آب و خاک ختم شود).

پس از ترسیم تصویر فوق توسط همه گروهها ازآنها بخواهید تا پوسترهای تهیه شده را کنار یکدیگر
بر روی تابلو /دیوار /زمین قرار داده و ببینند آیا ارتباطی میان آنها پیدا می کنند.پرسشهای قابل طرح:
چه ارتباط هایی میان این اقالم اشتراک دارد؟
این اشتراک نشان دهنده چیست؟
آیا بدون وجود این منابع ادامه حیات برای ما امکان پذیر خواهد بود؟
چه ارتباطی میان روش های مصرف ما و حفظ منایع وجود دارد؟
آیا می توان زندگی را بدون استفاده از این منابع تصور کرد؟
........
........
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گام سوم :در یکی از روز های میانی هفته پس از آنکه دانش آموزان کالس را ترک کردند ،محتویات
سطل های زباله را با مشارکت تعدادی از دانش آموزان داوطلب /کادر مدرسه تفکیک کنید .این تفکیک
را بر اساس زباله های خشک و تر؛ اقالم نیمه مصرف شده و ....انجام دهید .از نتیجه کار تعدادی تصویر
تهیه کنید و آن را به همراه تعدادی از تصاویر دیگر (مربوط به نحوه زندگی افراد دیگر ،نوع تغذیه و اقالم
مصرفی  )....به صورت یک نمایشگاه در سالن /نماز خانه مدرسه ترتیب دهید و در کنار هر یک از تصاویر
برگه سفیدی نصب کنید و از دانش آموزان بخواهید تا دریافت و احساس خود را از مشاهده تصاویر بر روی
برگه ها ثبت کنند .نوشته های دانش آموزان را مطالعه و تحلیل نموده و تالش نمایید تا در بین دیدگاه های
مطرح شده دو یا چند دیدگاه را شناسایی نمایید .دیدگاه ها را بر روی برگه های بزرگی نوشته و آن را
بر روی قسمت های مختلف سالن نصب نمایید .از دانش آموزان بخواهید تا بر حسب اینکه کدام یک از
دیدگاه ها را قبول دارند در ذیل یکی از نوشته های نصب شده قرار بگیرند .به عنوان یک گروه با مراجعه
به سایت ها ،کتابخانه  ،افراد متخصص ،معلمان و .....دیدگاه انتخاب شده را تبیین و دالیلی بر دفاع از آن
ارائه نمایند .با ترتیب دادن یک سمینار جمعی (پنل) نماینده هر یک از گروه ها در سمینار دیدگاه ها و
استدالل خود را مطرح کند و به سؤاالت دانش آموزان پاسخ دهد.
گام چهارم :از دانش آموزان بخواهید در گروه کاالیی که اخیرا ً خریداری کرده و احساس می کنند برای
آنها دارای اهمیت است انتخاب کنند .نمودار زیر را در اختیارآنها قرار دهید و ازآنها بخواهید در گروه های
چند نفره این نمودار را تکمیل نمایند .نمودار ها را بر روی دیوار نصب نمایید و ازدانش آموزان بخواهید
تا از کار یکدیگر بازدید به عمل آورند و در پایان در خصوص این محور ها در یک بحث جمعی در کالس
شرکت کنند.
چه کسانی از آن ضرر می بینند؟
آسیب های
زیستمحیطی
آن چیست؟

روشهای
نام کاال /محصول

جلوگیری از
این آسیب ها
چیست؟

چه کسانی از آن نفع می برند؟

چه کسانی از آن ضرر می بینند؟

پرسشها
آیا میتوان میزان مصرف مواد /کاالها را در طول یک سال /ماه کاهش داد؟
چه روش هایی به استفاده بهینه از محصوالت و کاال ها منجر می شود؟
............
.............
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گام پنجم :از دانش آموزان بخواهیدتا با مراجعه به سایت ها تعدادی از گروه های زیست محیطی/
عام المنفعه را شناسایی و بروشوری در مورد دامنه فعالیت آنها ،نحوه ارائه خدمات ،نیاز ها و انتظارات آنها
از جامعه ،روش های مشارکت در این گروه ها تهیه کنند و در اختیار سایر دانش آموزان قرار دهند.
بدیهی است که فعالیت های عملکردی طراحی شده مبتنی بر پرسش های طرح شده در بخش آغازین
واحد یادگیری است .در صورتی که به هنگام اجرای بخش آغازین واحد یادگیری پرسش های طرح شده
مسیر یادگیری را به سمت و سوی دیگری هدایت نماید ،تکالیف طراحی شده متناسب با آن باید بازتعریف
شده یا تکلیف جدیدی طراحی شود.
پس از معرفی فعالیت ها اجازه دهید تا دانش آموزان به مدت یک هفته بر روی آن متمرکز باشند و
به صورت حقیقی توانایی خود برای مشارکت در یکی از این فعالیت ها را شناسایی کنند .پس از تعیین
وضعیت قطعی اعضای گروه (این بدان معنا نیست که هیچ دانش آموزی در جریان اجرا امکان جابه  جایی
ندارد) با مشارکت اعضا ،ضمن مرور فعالیت ها زمان بندی را برای انجام فعالیت ها تعیین نمایید .هر
گروه حداقل در سه تا چهار نوبت باید گزارش پیشرفت کار خود را به شما /و سایر دانش  آموزان ارائه
دهد .درصورتی که گروه شما دانش آموزان یک کالس باشند می توان از زمان کالس برای بررسی و ارائه
گزارش ها استفاده نمود ،اما درصورتی که گروه از دانش آموزانی در پایه های مختلف تشکیل شده است
توافق بر سر یک زمان مشترک برای ارائه ها ضروری است .توالی ارائه گزارش ها درصورتی که ضرورتی
برای تقدم و تأخر آن وجود داشته باشد مناسب است .برنامه زمان بندی کار کلیه گروه ها را در محل
مناسبی اطالع رسانی نمایید .وجود یک تابلو اعالنات به نام گروه کاری شما مناسب است.

بخش پایانی واحد یادگیری
تکالیف یادگیری پیش بینی شده می  تواند در قالب های زیر اجرا شود:
با مشارکت خانواده ها فعالیت /اردوی عام المنفعه طراحی نمایید .دانش آموزان می توانند به صورت
داوطلب در این اردو ها /فعالیتها مشارکت کنند .زمینه ها شامل:
جمع آوری زباله های خشک و قابل بازیافت و ارائه آن به مراکز مربوط
آموزش به تعدادی از اعضای جامعه محلی در زمینه روش های استفاده بهینه از منابع
آموزش به کسبه محل در زمینه کنترل استفاده از پالستیک و ظروف یکبار مصرف جهت ارائه خدمات
به مشتریان
تهیه پوستر های تبلیغاتی برای ارائه در مراکز فروش محصوالت (مراکز بزرگ در سطح شهر)
تهیه بروشور اطالعاتی برای خانواده ها جهت مصرف بهینه از مواد ،منابع
همکاری با یکی از مراکز عام المنفعه در زمینه جمع آوری اقالم مورد نیاز /مشارکت در توزیع /آموزش
و....
..............
..............
تهیه ،اجرا و ارزیابی طرحی برای مدرسه برای مشارکت دانش آموزان در سطح مدرسه برای کاهش
مصرف منابع و روش های استفاده بهینه از آنها.
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..............
.............
ارزیابی تکالیف یادگیری بر اساس مالک های سنجش در چارچوب طراحی واحد یادگیری صورت
می گیرد .این ارزیابی شامل چهار بخش خواهد بود:
 1ارزیابی دانش آموز از عملکرد خود بر اساس شواهد ارائه شده از فعالیت های انجام شده
 2ارزیابی همساالن /اعضای گروه از تأثیر گذاری عملکرد فرد در گروه
 3ارزیابی معلم /سرپرست از فعالیت های انجام شده در طول دوره
 4ارزیابی شرکت کنندگان در سمینار /کالس /نمایشگاه و.....
جدول سطوح و مالک های عملکرد ،که بر اساس پیامد مورد نظر در بخش چارچوب طراحی ارائه
شده ،به شما و دانش آموزان برای متمرکز ماندن بر هدف (علی رغم تمایز تکالیف یادگیری) در طول
انجام تکلیف یادگیری و نهایتاً ارزیابی آن از منظر گروه های مختلف کمک می کند .این مالک ها و سطوح
عملکرد می تواند در آغاز و در سمینار های اولیه در گروه دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفته و درصورت
لزوم مورد بازنگری قرار گیرد .بازنگری در مالک ها و سطوح عملکرد به هنگام پیشرفت کار بر حسب
ضرورت امکان پذیر است.
مالکها و سطوح عملکرد
مالک

سطح عملکرد 1

سطح عملکرد 2

سطح عملکرد 3

ارائه ایده /بازطراحی
تحلیل و تفسیر
روش های بازیافت

روش اجرا در بخش پایانی می تواند بسیار متنوع باشد .بر حسب شرایط مدرسه تعداد واحد های
یادگیری در حال اجرا ،زمان پایان واحد های طراحی شده در سایر گروه ها و  ...می تواند در طول سال/
در یک زمان مشخص از سال مثل هفته دانش آموز یا هفته معلم /علم و فناوری و  ...زمان هایی را برای
ارائه یافته ها پیش بینی نمود .آنچه در این بخش دارای اهمیت است به مشارکت گذاشتن یافته ها برای
دستیابی به درک همه جانبه و عمیق نسبت به مسائل مطرح شده در آغاز واحد یادگیری است.
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نقطه کانونی (تأکید) برنامه درسی سطح مدرسه (غیر تجویزی)
نمونه شماره سه :مهارتهای ارتباطی و برقراری تعامالت سازنده
بیان مسئله :برقراری ارتباط و تعامل سازنده بین فردی ،خواه در مدارس و ّ
محلت و خواه در
خانواده ها از اهمیت زیادی برخوردار است .این موضوع ،با توجه به تنوع فرهنگی و قومی در مناطق
مختلف کشورمان اهمیت مضاعف می یابد و به انحای مختلف بروز و ظهور می یابد .مهارت برقراری ارتباط
و تعامل سازنده منجر به کاهش تعارض ها در خانواده ،محالت و مدارس خواهد شد .از این رو آموزش
این دست مهارت ها حائز اهمیت است ،اما آموزش این مهارت ها زمانی اثر بخش خواهد بود که به صورت
تلفیق شده در موقعیت های واقعی و در هم تنیده با سایر یادگیری ها در سطح مدرسه طراحی و اجرا
شود .مهارت های برقراری ارتباط دارای سطوحی است که بر حسب نوع مشکالت ارتباطی ،اختالفات،
تعارض ها و توانایی های دانش آموزان می تواند در برنامه درسی سطح مدرسه طراحی و اجرا شود .از آثار
مهم آموزش این مهارت ها تأثیر گذاری بر اختالفات بین نسلی است که امکان گفتگو در سطح خانواده ها
را افزایش می دهد .عموماً خانواده ها از اینکه توانایی گفتگو با فرزندان و تأثیر گذاری بر آنان را از دست
داده اند گله مند هستند و انتظاردارند تا مدرسه به آنها کمک کند تا روش هایی را برای تعامل سازنده با
فرزندان خود به کارگیرند.
یک نکته مهم در آموزش این نوع مهارت ها ،فراگیر بودن این آموزش ها در سطح مدرسه و تلفیق آن با
کلیه فعالیت هاست .این مطلب به این معنا است که یادگیری این دسته از مهارت ها باید در موقعیت های
واقعی اتفاق بیفتد و کلیه تعامالت در سطح مدرسه باید تحت تأثیر این ارتباط ها باشد .از این رو مخاطب
این برنامه کلیه کارکنان مدرسه اعم از معلمان ،کارکنان اداری و ...است .اجرای این برنامه به صورت
فراگیر در مدرسه سطح تعامالت و روابط انسانی را در سطح مدرسه تحت تأثیر قرار خواهد داد ،لذا
مناسب تر است که آموزش ها ابتدا از کارکنان مدرسه آغاز شده و به تدریج به دانش آموزان و نهایتاً به
آموزش خانواده ها بینجامد.
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نمونه شماره سه
الف .عنوان برنامه

142

مهارتهای ارتباطی و برقراری تعامالت سازنده

ب .منطق برنامه

امروزه به دلیل گسترش فناوریها و دسترسی آسان به وسایل ارتباط
جمعی ،تعامالت ما از سطح محدود روابط دوستانه و خانوادگی به
ارتباطات گسترده در سطح ملی و جهانی تبدیل شده است .این
ارتباطها تحت تأثیر هنجارها ،روشها و ....پذیرفته شده از سوی
گروههای مختلف اجتماعی است .از آنجایی که روش تعامل سازنده
با دیگران از دوران کودکی و در محیط خانوادگی آموخته میشود
ضروری است تا دانشآموز به هنگام ورود به مدرسه و گسترش سطح
تعامالت مهارتهای الزم برای برقراری ارتباط سازنده با دیگران را
بیاموزد .یکی از مالکهای سنجش موفقیت نظامهای آموزشی توانایی
فارغ التحصیالن در مشارکت سازنده و کار با دیگران است .این مسئله
خصوصاً در موقعیتهای تربیتی-که تفاوتهای بین نسلی موجب
عدم درک نیازها و فاصله میان مربیان و دانشآموزان میشود -از
اهمیت زیادی برخوردار است .وجود چنین مهارتهایی امکان
گفتگوی سازنده و نزدیک شدن دیدگاهها برای دستیابی به روابط
سالم و سازنده را در سطح مدرسه و خانواده فراهم میکند .عالوه بر
این ،این موضوع در شهرهای بزرگ که مسئله تفاوتهای فرهنگی
(و گاه تعارضهای فرهنگی) بسیاری از تالشهای تربیتی مدرسه را
تحت تأثیر خود قرار میدهد ،باید مورد توجه دست  اندرکاران تعلیم
و تربیت باشد .هر چند که این موضوع محدود به مناطق شهری
نیست و در مناطقی که بافت قومی متفاوت متنوعی دارند نیز یکی از
مسئلههای تأثیر گذار در شکل گیری روابط سازنده در سطح محلی
و خانوادگی است.

پ .اهداف برنامه

دانش آموزان باید بتوانند:
با کسب مهارت های برقراری ارتباط با گروه های مختلف
اجتماعی برای رفع نیاز ها یا حل مسائل در گروه دوستان ،با خانواده
و جامعه محلی ارتباط سازنده برقرار نموده و به شکل گیری روابط
اثر بخش کمک نماید.

ت .محتوای برنامه یا شرح فعالیت ها

مفاهیم :هنجار اجتماعی ،اختالف فرهنگی ،تعارض فرهنگی/
تعامل بین فرهنگی /منافع جمعی ،عمومی
مهارت برقراری ارتباط ،حل تعارض ها /توافق بر سر ایده ها/
دیدگاه  ها

ث .موضوعات پشتیبان در برنامه درسی
تجویزی

مطالعات اجتماعی /زبان و ادبیات فارسی (در نقش زبان در
برقراری ارتباط) به عنوان بستر اصلی آموزش و سایر موضوعات
درسی بر حسب زمینه طراحی فرصت های یادگیری
محتوای برنامه درسی تجویزی (این بخش فقط برای شکل یک
و دو تکمیل می شود)
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به هر سه صورت تجویزی ،در ادامه برنامههای تجویزی و به صورت
ج .حجم زمانی و چگونگی زمان بندی اجرا
آزاد قابل اجرا است.
چ .گروه مخاطبان و نحوه انتخاب و اندازه
گروه
ح .فرصت های یادگیری

دانش آموزان کلیه پایه ها در دوره دوم ابتدایی یا متوسطه اول
فعالیت های گروهی (گروه های کوچک و بزرگ) برای آموزش و
به کارگیری مهارت های برقراری ارتباط سازنده در سطح کالس/
مدرسه /خانواده /جامعه محلی

اجرای این برنامه مستلزم همکاری کلیه عوامل مدرسه است.
عالوه بر این مشارکت مستقیم خانواده ها و جامعه محلی کمک
خ .شرایط اجرا ،فضا و مواد ،منابع ،امکانات ،می کند تا توانایی دانش آموزان در به کارگیری مهارت ها توسعه
ابزارها و زمینه فعالیتها وشرایط و امکانات پیدا کند و بتوانند در موقعیت های تعارض آمیز برخورد های
سازنده داشته باشند.
مورد نیاز و ...
ً
امکانات شامل کاغذ ( A3مثال پوستر های غیر قابل استفاده)
و چسب.
د .مجری و ارائه کننده برنامه

تیمی متشکل از معلمان ،دانش آموزان ،و در مراحل پیشرفته تر
خانواده ها و جامعه محلی

ارزیابی عملکرد دانش آموزان در سطح مدرسه /خانواده نشان  دهنده
ذ .عملکرد مورد انتظار پس از اجرای برنامه
گفتگوی مثبت و به کارگیری مهارت های ارتباط سازنده با دیگران
و نحوه ارزشیابی
است.

فرصت های یادگیری
آغاز واحد یادگیری
گام نخست :کار را با برگزاری نمایشگاه تبلیغات آغاز کنید .با ارائه اطالعیه ای همة دانش آموزان را
دعوت کنید تا یکی از دوستان /همکالسی های خود را که اخیرا ً به جمع آنان پیوسته است و شناخت
کمتری نسبت به او دارند معرفی نمایند .این معرفی باید انعکاس دهنده ویژگیهای مثبت فرد مورد نظر
باشد و به طور غیر مستقیم به معرفی او اقدام نماید (مثل رنگ دلخواه ،ویژگی اخالقی ،غذای مورد عالقه
و  .)...در زمان تعیین شده (در یک روز خاص که می توانید برای آن نامی مثل روز دوستی ها انتخاب کنید)
از دانش آموزان بخواهید تا پوستر های تبلیغاتی /بروشور ها /سخنرانی ها و ...خود را ارائه نمایند .مسابقه  ای
ترتیب دهید تا سایر دانش آموزان /گروه ها حدس بزنند که فرد مورد نظر کیست و تالش کنند با ارائه
اطالعات بیشتر به معرفی فرد مورد نظر مبادرت نمایند .تعیین مالک های ارزیابی و انتخاب بهترین معارفه
بر عهده خود دانش آموزان است که با مشارکت کارکنان مدرسه (به عنوان مشاور و نه تصمیم گیرنده) انجام
میشود .هر کالس /گروه میتواند یکی از اعضای مدرسه را به عنوان مشاور خود انتخاب کند و از پشتیبانی
فکری /تخصصی او برای ارائه کار استفاده نماید .میتوانید در پایان مراسم به صورت داوطلب از افرادی که
تبلیغات در مورد آنان انجام شده است بخواهید تا احساسات و دریافتهای خود را با جمع در میان بگذارند.
توجه داشته باشید که کل این فرایند باید توسط دانشآموزان برنامه   ریزی و مدیریت شود .برای شروع
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کار میتوانید موضوع را در شورای دانشآموزی مطرح و نسبت به نحوه انجام کار تصمیم گیری نمایید.
فرم زیر را تکثیر و در پایان برنامه در مورد نقاط قوت و محدودیتها از دانشآموزان نظر خواهی نمایید
فرم بیان دیدگاهها و نقطه نظرات دانشآموزان

لطف ًا دریافت و احساس خود را از شرکت در این برنامه برای کمک به برنامه ریزی های بعدی بنویسید.
مهم ترین نقاط قوت برنامه چه بود؟
مهم ترین محدویت های برنامه چه بود؟

اگر قرار باشد برنامه دیگری در زمینه برقراری روابط سازنده در سطح مدرسه برگزار شود چه پیشنهادی دارید؟

سایر نقطه نظرات:

نظرات مطرح شده را با مشارکت دانش آموزان استخراج کنید و پیشنهاد های ارائه شده را مبنای
برنامه  ریزی های بعدی قرار دهید .جمع بندی نظرات را بر روی تابلوی اعالنات نصب نمایید .یک هفته
زمان تعیین کنید تا دانش آموزان نظرات تکمیلی خود را ارائه نمایند .مشارکت دانش آموزان در این برنامه
(سایر برنامه ها) مستلزم شنیده شدن صدای آنان است.
با توجه به نتایج فرم نظر سنجی فعالیت های پیشنهادی زیر را تعدیل یا فعالیت هایی متناسب با
انتظارات دانش آموزان طراحی نمایید .توجه داشته باشید که فعالیت های طراحی شده باید متمرکز بر
آموزش مهارت های برقراری ارتباط سازنده و عملکرد های مثبت باشد .به هنگام طراحی فعالیت ها از
تمرکز بر عملکرد های منفی پرهیز نمایید.
بخش میانی واحد یادگیری
دانش آموزان باید بتوانند اولین تجربیات ارتباط سازنده را در محیط مدرسه و در ارتباط با کادر مدرسه
داشته باشند .گفتگو باید از جانب مربی آغاز شود و آمادگی شنیدن نقطه نظرات دانش آموزان (حتی
آنهایی که درتقابل با دیدگاه های شما) را داشته باشد .این آمادگی را می توان از طریق ایجاد گفتگوی
آزاد و باز نمودن فضای نقد سازنده در میان همکاران آغاز کرد ،به عنوان مثال ،روش اداره مدرسه را به
نقد بگذارید و اجازه دهید تا پیشنهادهای همکاران به درک بهتر شرایط و اداره امور مدرسه کمک کند.
در زیر مجموعه ای از فعالیت ها معرفی می شود که بر حسب اینکه در چه دوره تحصیلی فعالیت می کنید
می توانید ترکیبی از این فعالیت ها را انتخاب نموده و فرصت های یادگیری مورد نظر را سازماندهی کنید.
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تکالیف عملکردی:
گام نخست :برای شروع به تعداد دانش آموزان از عالمت های راهنمایی و رانندگی استفاده کنید.
تعدادی عالمت عبور آزاد (تعداد عالمت های عبور آزاد باید بیشتر باشد) و تعدادی عالمت عبور ممنوع
(حداکثر برای یک کالس حدود  30نفره 5 ،یا  6مورد) را بر روی کارت ها رسم نمایید وآنها را به گونه ای
در یک پاکت قرار دهید که قابل رؤیت نباشد .از دانش آموزان بخواهید تا به طور تصادفی نسبت به انتخاب
کارت ها اقدام نمایند .یک موضوع بحث انگیز ،مسئله ای که دانش آموزان عالقه مند به آن هستند و حاضر
به مشارکت در بحث و بیان نقطه نظرات خود هستند (مثل اختالف نظر اولیا و دانش آموزان بر سر،...
قوانین و مقررات مدرسه و .)...را بر روی تابلو نوشته و دستورالعمل را ارائه نمایید.
دستورالعمل :در جریان بحث فقط دانش آموزانی که کارت عبور آزاد در اختیار دارند اجازه اظهار نظر
دارند و دانش آموزانی که کارت عبور ممنوع دارند حق اظهار نظر ندارد.
اجازه دهید جریان بحث با مشارکت دانش آموزان ادامه پیدا کند و در طول این مدت واکنش های
عاطفی و رفتاری هر دو گروه دانش آموز را مشاهده نمایید .ممکن است دانش آموزان نسبت به عدم
اجازه مشارکت در بحث اعتراض داشته باشند .ازآنها بخواهید تا پایان بحث با شما همکاری کنند .اما اگر
دانش آموزی به هیچ عنوان حاضر به قرار گرفتن در گروهی که حق اظهار نظر ندارند بود به درخواست
او احترام بگذارید (حتی اگر این امر شامل همه دانش آموزان این گروه بشود) .در طول جریان بحث و
گفتگو روش های به کارگرفته شده برای متقاعد نمودن دیگران ،احترام گذاشتن به نظر مخالف ،ترکیب
نمودن دیدگاه ها و ارائه نظرات جدید ،تعدیل در نظرات ،یا متوقف نمودن دیگران با بریدن کالم آنها و
بیان نظرات خود ،استفاده از عبارت های غیر محترمانه و ....را یادداشت نمایید و با کمک خود دانش آموزان
فهرستی از رفتار های مثبت و منفی در تعامل با دیگران را بر روی تابلو یادداشت نمایید .در ادامه از
دانش آموزانی که تابلوی عبور ممنوع را در اختیار دارند بخواهید تا احساسات خود را در جریان بحث
مطرح نمایند .به عنوان مثال «اینکه فرصت ارائه دیدگاه ها و مشارکت در بحث را نداشتید چه احساسی
داشتید؟ آیا در موقعیت های مشابه این قرار داشته اید؟ در چنین شرایطی چگونه عمل میکنید؟ چرا در
برخی موقعیت ها ما با اصرار بر دیدگاه خود /تأمل نکردن بر نقطه نظرات دیگران /استفاده از عبارت های
نا مناسب /واکنش های منفی کالمی یا بدنی و  ....سایرین را وادار به سکوت می کنیم؟ »
اجازه دهید دانشآموزان در مورد تجربیات مثبت و منفی خود گفتگو کنند و بر روی برخی روش ها
یا مالک ها برای داشتن روابط اجتماعی سازنده به توافق برسند.
گام دوم :دانش آموزان را در گروه های  4نفره سازماندهی کنید و قطعه ای از یک تصویر بحث بر انگیز
(مسائل اجتماعی مثل معلولیت ها ،مشکالت اقتصادی (فقر/محرومیت ها) ،دفاع کشور ها در مقابل تعرض
به سرزمین و  )....قرار دهید .تصویر باید از نقطه ای که انعکاس دهنده اطالعات واقعی نیست برش زده
شود (مشابه نمونه پیوست).
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محل نصب تصویر
دریافتها
دریافتها

بخش الف
بخش ب

احساسات
احساسات

در آغاز از دانش آموزان بخواهید تا قطعه الف (قطعه ای که انعکاس دهنده اطالعات واقعی نیست) را
بر روی برگه بزرگی که در اختیار آنان قرار می دهید بچسبانند و در سمت راست تصویر دریافت های خود
و در سمت چپ تصویر احساسات خود را یادداشت نمایند .توصیه کنید که همه افراد در گروه احساسات
و دریافت های خود را بیان کنند .پس از این مرحله قسمت دوم تصویر (قسمت ب) را در اختیار آنان
قرار دهید و بخواهید تا آن را در محل مورد نظر بچسبانند و در سمت راست تصویر مجددا ً دریافت ها و
در سمت چپ احساسات خود را یادداشت نمایند .اجازه دهید کار ها بر روی دیوار نصب و دانش آموزان
از دریافت ها یا احساسات دیگران در مورد تصویر آگاه شوند .پس از این مرحله یک بحث جمعی را آغاز
نمایید و با اشاره به برخی تفاوت ها در مرحله اول و دوم (نصب تصویر الف و ب) دلیل آن را جویا شوید.
هدایت بحث را با تمرکز بر پیش داوری ها و تصورات ذهنی و تأثیر آن بر داوری ها و برخورد های ما در
تعامالت اجتماعی به پیش ببرید و اجازه دهید تا دانش آموزان تجربیات مثبت و منفی خود را در این
زمینه مطرح کنند .این بخش از گفتگو باید به دانش آموزان در درک این مطلب که تا چه میزان تصمیمات
و اظهار نظر های آنها به هنگام تعامل با دیگران تحت تأثیر پیش فرض ها و باور های قبلی آنها قرار دارد
نائل شده و بتوانند نسبت به تأثیر آن در تعامالت اجتماعی آگاهی پیدا کنند.
پیشنهاد :برای انتخاب تصاویر می توانید از تصاویر موجود در روزنامه ها /سایت ها استفاده کنید .توجه
داشته باشید که تصویر انتخاب شده باید بتواند زمینه بحث بر روی پیش فرض های ذهنی را فراهم کند.
تالش نمایید تا از تصاویری که اثرات مثبت اجتماعی و فرهنگی دارد استفاده نمایید .تصویر جشن تولد
یک کودک با معلولیت جسمی (تصویر از بخشی که معلولیت مشخص نباید برش داده شود) .تصویر یک
حیوان در بند /زخمی (تصویر از بخشی که آسیب زده شده به حیوان قابل مشاهده نباشد برش داده شود).
تصویر کودکی که در حال نوشتن تکالیف مدرسه در کنار خیابان و هم زمان فروش برخی کاال ها می باشد
(تصویر از محلی که فقط نوشتن تکالیف را نشان می دهد .برش داده شود) اینها مثال هایی از تصاویر
بحث بر انگیز برای راهنمایی شماست .شما می توانید بر حسب بافت فرهنگی منطقه خود و نیاز هایی که
احساس می کنید پرداختن به آنها دارای اولویت است تصویری را انتخاب نمایید.
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گام سوم :یک موضوع مورد عالقه دانش آموزان را انتخاب نمایید (مثل استفاده از تلفن همراه در
مدرسه /استفاده از شبکه های اجتماعی) دو عبارت زیر را در دو طرف کالس /سالن (محل تشکیل جلسه
بحث و گفتگو) نصب نمایید.
الف :به دلیل آنکه مدرسه محل درس خواندن و یادگیری است دانش آموزان نباید از تلفن همراه
استفاده نمایند.
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ب :می توان از تلفن همراه به عنوان ابزاری برای یادگیری در مدرسه استفاده نمود و از این طریق
شرایط یادگیری مؤثر تری را فراهم کرد.
اجازه دهید دانش آموزان بر حسب باور های خود در ذیل هر یک از این دو عنوان قرار بگیرند .هر یک
از دو گروه باید در یک بحث و گفتگوی جمعی (درون گروهی) دالیلی برای دفاع از آنچه به آن اعتقاد
دارند را به همراه شواهدی متقاعد کننده تدارک ببینند .این دالیل باید مبتنی بر اطالعات و شواهد
پژوهشی باشد (به این منظور می توانید منابع اطالعاتی را از پیش تدارک ببینید یا امکان دسترسی به
منابع اینترنتی را فراهم نمایید).
قواعد /مالک های زیر را برای اداره جلسه بحث مطرح نمایید و گروهی از دانش آموزان را به عنوان داور
انتخاب نمایید تا بر جریان بحث دو گروه نظارت نمایند و میزان پایبندی آنان به مالک های ذکر شده را
در پایان این سمینار گزارش نمایند.
مالکها:
احترام به نظرات دیگران در عین مخالفت با آنان
فرصت برابر برای بیان دیدگاه ها
تالش برای تلفیق دیدگاه ها و رسیدن به توافق
........
گام چهارم :از دانش آموزان بخواهید با مشارکت یکدیگر فرم نظر سنجی را در زمینه مهارت های
برقراری ارتباط تهیه و آن را در سطح مدرسه  /خانواده اجرا کنند؛ اطالعات جمع آوری شده را تجزیه و
تحلیل و نیاز های ارتباطی دانش آموزان /معلمان /خانواده ها را شناسایی کنند؛ با کمک معلمان /اولیا یا
سایر افراد نسبت به برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه مهارت های برقراری ارتباط مؤثر اقدام نمایند.
شرکت در این کارگاه ها بر حسب عالقه و نیاز دانش آموزان است.
پس از اجرای این کارگاه ها و اطمینان از توانایی نسبی دانش آموزان /اولیا /کادر مدرسه در کسب
مهارت های برقراری ارتباط در یک سمینار جمعی میان اولیا /معلمان و دانش آموزان فعالیت زیر را اجرا
نمایید .برای هر یک از سمینار ها می توانید تعداد خاصی از همکاران را به عنوان همکار دعوت به کار
نمایید .این سمینار ها می تواند به تفکیک کالس ها یا پایه ها برگزار شود .از شرکت کنندگان بخواهید تا
در گروه های  5یا  6نفره سازماندهی شوند .فرم زیر را در اختیار همه افراد قرار دهید و ازآنها بخواهید تا
آن را با مشارکت یکدیگر مطالعه و اولویت بندی نمایند .اولویت بندی عبارت ها ابتدا به صورت فردی و
سپس گروهی انجام شود.
ترکیب گروه ها می تواند آزاد باشد اما در هر گروه یک نفر از همکاران مدرسه ،چند نفر از دانش آموز
و والدین حضور داشته باشند .تأکیدی برای تشکیل گروه های همسان نداشته باشید.
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این فرم پیشنهادی است و شما می توانید بر حسب نیاز ها فرم جدیدی را طراحی کنید یا آن را مورد
تجدید نظر قرار دهید.
گویهها

اولویت

فرزندان باید تا پایان دوره تحصیالت مدرسه تابع روش ها و دستورات اولیای خود باشند.
فرزندان می توانند روش  های خود را در زندگی دنبال کنند و نیازی ندارند تابع روش های زندگی اولیا باشند.
می توان در مورد روش های زندگی و اولویت ها در محیط خانواده به توافق رسید.
اولیا باید نیاز های فرزندان را در دنیای امروز بپذیرند و به آن احترام بگذارند.
مغایرت بین انتظارات اولیا و فرزندان یک واقعیت زندگی است و همیشه وجود داشته است.
اولیا /فرزندان /مربیان هر کدام از زاویه دید خود به مسائل نگاه می کنند و هیچ کدام حاضر به
پذیرش واقعیت ها نیستند.
با گفتگو می توان راه حلی برای مسائل مناقشه برانگیز تربیتی در خانواده ها پیدا کرد.
تفاوت بین نسل ها واقعیت زندگی امروز است.
همه در زندگی دچار اشتباه می شویم و ما به عنوان فرزندان باید اجازه تصمیم گیری ،اشتباه کردن
و درس گرفتن از اشتباهات را داشته باشیم.
مقررات و قوانین در خانواده نباید توسط یک نفر وضع و اعمال شود.
روابط در خانواده باید متکی بر احترام متقابل و شنیدن نظرات یکدیگر باشد.
ما به عنوان فرزندان هیچگاه اجازه استفاده از کلمات غیرمحترمانه /رفتار غیر محترمانه نداریم.
مسائل شخصی و حریم خصوصی ما به عنوان فرزندان باید توسط اولیا محترم شمرده شود.
والدین به دلیل آنکه مسئولیت های بیشتری در خانه بر عهده دارند ،حقوق بیشتری در مقایسه با
فرزندان دارند.
......................

از افراد بخواهید تا عبارت ها را ابتدا به صورت فردی از یک تا  ...شماره گذاری نمایند و سپس در گروه
بر سراولویت ها به توافق برسند .گروه ها می توانند به هنگام بحث گروهی عبارت هایی را به این فهرست
اضافه نمایند.
به هنگام بحث جمعی در میان گروه ها حرکت کنید و کمک کنید تا شرکت کنندگان از مهارت های
برقراری ارتباط برای رسیدن به توافق کمک بگیرند.
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بخش پایانی واحد یادگیری
برگزاری تکالیف یادگیری پیش بینی شده می تواند در قالب های زیر صورت بگیرد:
یک .با مشارکت همکاران /دانش آموزان یا خانواده ها یک سمینار را برنامه ریزی نمایید .موضوعات
سمینار را با نظر دانش آموزان انتخاب نمایید .محور این سمینار«تجربیات ما از روابط اجتماعی سازنده در
سطح دوستان /خانواده /مدرسه و جامعه» است .برای بهترین تجربیات جوایزی را در نظر بگیرید .داوری
انتخاب بهترین تجربیات بر عهده دانش آموزان باشد .همکاران مدرسه صرفاً به عنوان مشاور در انتخاب
تجربیات مشارکت نمایند.
دو .انتخاب یک موضوع اجتماعی که بر سر آن در روزنامه ها و مجالت مناقشه وجود دارد و مطالعه
مقاالت در سایت ها روزنامه ها و تهیه یک روزنامه دیواری /تهیه یک گزارش تحلیل از دیدگاه های متفاوت
پیرامون موضوع مورد مطالعه و شناسایی مفروضات و انگاره های ذهنی پشتیبان و ارائه آن در نمایشگاه
مدرسه.
...............................................
ارزیابی تکالیف یادگیری بر اساس مالک های سنجش در چارچوب طراحی واحد یادگیری صورت
می گیرد .این ارزیابی شامل چهار بخش خواهد بود:
ارزیابی دانش آموز از عملکرد خود بر اساس شواهد ارائه شده از فعالیت های انجام شده
ارزیابی همساالن /اعضای گروه از تأثیر گذاری عملکرد فرد در گروه
ارزیابی معلم /سرپرست از فعالیت های انجام شده در طول دوره
ارزیابی شرکت کنندگان در سمینار /کالس /نمایشگاه و.....
جدول سطوح و مالک های عملکرد که بر اساس پیامد مورد نظر در بخش چارچوب طراحی ارائه شده
به شما و دانش آموزان برای متمرکز ماندن بر هدف (علی رغم تمایز تکالیف یادگیری) در طول انجام
تکلیف یادگیری و نهایتاً ارزیابی آن از منظر گروه های مختلف کمک می کند .این مالک ها و سطوح
عملکرد می تواند در آغاز و در سمینارهایاولیه در گروه دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفته و درصورت
لزوم مورد بازنگری قرار گیرد .بازنگری در مالک ها و سطوح عملکرد به هنگام پیشرفت کار بر حسب
ضرورت امکان پذیر است.
مالکها و سطوح عملکرد
مالک

سطح عملکرد 1

سطح عملکرد 2

سطح عملکرد 3

تحلیل و تفسیر
ارتباط سازنده

روش اجرا در بخش پایانی می تواند بسیار متنوع باشد .بر حسب شرایط مدرسه تعداد واحد های
یادگیری در حال اجرا ،زمان پایان واحد های طراحی شده در سایر گروه ها و ...می تواند در طول سال/
در یک زمان مشخص از سال مثل هفته دانش آموز یا هفته معلم /علم و فناوری و ...زمان هایی را برای
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ارائه یافته ها پیش بینی نمود .آنچه در این بخش دارای اهمیت است به مشارکت گذاشتن یافته ها برای
دستیابی به درک همه جانبه و عمیق نسبت به مسائل مطرح شده در آغاز واحد یادگیری است.
نمونه شماره چهار
الف .عنوان برنامه

ب .منطق برنامه/ضرورت و بیان
مسئله

جشنواره رنگین کمان فرهنگ ها
مدرسه ما در شهر کوچکی بین دو شهر بزرگ واقع شده است .این موضوع
موجب شده است که خانوادههایی که درآمد اقتصادی باالیی ندارند تا
بتوانند ساکن این دو شهر بزرگ شوند در شهر ما زندگی کنند .بهعالوه
بسیاری از ساکنان این شهر ،مهاجرانی هستند که از نقاط دور و نزدیک
برای یافتن کار و شغل در دو شهر همسایه در شهر ما مسکن گزیدهاند.
برخی از ساکنان شهر ما از اتباع کشورهای دیگر مانند افغانستان و عراق
و برخی دیگر از قومیتهای مختلف کشورمان هستند .این تنوع فرهنگی
در مدرسه ما ،مسائل و موضوعات خاصی را بهوجود آورده است .برای مثال
دانشآموزان تبدیل به گروهها و دستههایی شدهاند که دانشآموزان دیگر را
چندان به درون خود راه نمیدهند و با آنها ارتباط خوبی برقرار نمیکنند.
حتی مواردی از استهزا و تحقیر فرهنگهای دیگر در بین دانشآموزان دیده
میشود .شورای مدرسه برای رفع این مشکل تصمیم دارد برنامهای اجرا کند
تا دانشآموزان بیشتر فرهنگ و آداب و رسوم مختلف هم کالسیهایشان
را بشناسند و این تنوع قومی ،زبانی ... ،را به مثابه رنگهای مختلف
رنگین کمان فرهنگی ببینند و در نتیجه این تنوع فرهنگی را بپذیرند و به آن
احترام بگذارند .بهعالوه به دنبال آن هستیم که دانشآموزان یکروز شاد و
متفاوت داشته باشند و با هم بودن و در کنار هم بودن لذت بخش را تجربه
کنند و با انجام کار جمعی و گروهی ،ارتباطات و تعامالتشان را افزایش دهند.
دانش آموزان باید بتوانند:

پ .اهداف برنامه

با برگزاری نمایشگاهی از لباس های سنتی ،صنایع دستی ،خوراکی های
محلی ،آداب و رسوم و  ...برخی از مهم ترین وجوه قومی و بومی خود را
نمایش دهند و همین ابعاد قومی و بومی سایر دانش آموزان مدرسه را
نیز بشناسند.
به منظور پذیرش تنوعات فرهنگی و افزایش تعامالت سازنده میان
آنها ،در روز جشنواره فرهنگی مدرسه فعالیتهای شاد و لذتبخش ،مانند
بازیهای محلی و بومی طراحی و با کمک یکدیگر و با مشارکت اقوام و
گروههای مختلف فرهنگی درون مدرسه طراحی و اجرا کنند.

ت .محتوای برنامه یا شرح فعالیت ها آداب و رسوم ،هنرها و صنایع دستی و سنتی ،بازی های بومی و محلی
ث .موضوعات پشتیبان در برنامه
درسی تجویزی
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این برنامه میتواند در مناسبتهای خاص و مشخص (مانند چهارشنبهسوری،
شب یلدا ،اعیاد و مناسبتهای مذهبی) یا چند روز از ایام معمولی سال برگزار
ج .حجم زمانی و چگونگی زمان بندی شود.
به عالوه در صورتی که مدرسه امکان برگزاری اردو یا فعالیت های
اجرا
بیرون از مدرسه را داشته باشد این جشنواره می تواند همراه با فعالیت های
فرهنگی خارج از مدرسه نیز باشد.
کلیه دانش آموزان مدرسه مخاطب برنامه هستند.
چ .گروه مخاطبان و نحوه انتخاب و
اندازه گروه

ح .فرصت های یادگیری

در این برنامه هر گروه قومی میتوانند غرفه و فعالیتهای مشترک
خاص خود داشته باشند تا آداب و رسوم و صنایع دستی و هنری خود را
عرضه کنند.
به عالوه باید گروه هایی از اقوام مختلف نیز تشکیل شود و فعالیت های
جمعی (مث ً
ال بازی های بومی و محلی و مسابقات ،پذیرایی با خوراکی های
محلی و  ) ...داشته باشند.
در قالب برگزاری نمایشگاه ( از هنرهای محلی ،صنایع دستی ،پوشاک
محلی ،آداب و رسوم ،)... ،بازدید میدانی ،انجام بازی محلی و سنتی ،کار
عملی (مانند پخت نان یا تهیه خوراکی های محلی).
این برنامه کام ً
ال منعطف و متناسب با امکانات و شرایط مدرسه است .در
این برنامه مهم آن است که فضای رسمی و مناسبات رایج بین دانشآموزان
تغییر کند و آنان شرایط و ارتباطاتی دوستانه و متفاوت را تجربه کنند.
امکانات و وسایل مورد نیاز برای برگزاری نمایشگاه و جشنواره فرهنگی
توسط دانشآموزان و اولیای آنان تهیه میشود.

خ .شرایط اجرا ،فضا و مواد ،منابع،
امکانات ،ابزارها و وسایل و تجهیزات
مورد نیاز و ...

چند ماه قبل از برگزاری جشنواره فرهنگی ،برنامه به اطالع دانشآموزان
میرسد و نمایندگانی از میان آنان برای برنامهریزی و اجرا انتخاب
میشوند .نمایندگان انتخاب شده باید با گفتگو و همفکری با دانشآموزان
پیشنهادهای مختلف برای روز جشنواره تدارک ببینند.
غرفههایی برای عرضه فعالیتهای گروههای فرهنگی مختلف در نظر
گرفته میشود.
خانواده و اولیای دانشآموزان در این برنامه میتوانند بسیار کمک  کننده
باشند .برای نمونه در صورتی که در میان دانشآموزان از عشایر وجود
داشته باشد میتوان در بخشی از حیاط مدرسه ،نمونهای از سیاه چادر
عشایر برپا کرد ،یا با کندن بخشی از زمین و تعبیه ساروج در حیاط
مدرسه ،پخت نان محلی عشایر را نمایش داد.
دانشآموزان در روز جشنواره میتوانند لباسهای محلیشان را بپوشند.
والدین دانشآموزان نیز برای حضور در جشنواره دعوت شوند.
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د .مجری و ارائه کننده برنامه

معلم  /معلمانی که حساسیت های قومی و فرهنگی را به خوبی بتوانند
تدبیر و مدیریت کنند به همراه نمایندگانی از دانش آموزان و والدین آنان
اجرا و هدایت کار را زیر نظر مدیر مدرسه ،برعهده خواهند داشت.

کاهش اختالف ها و منازعات فرهنگی و قومی درون مدرسه ،پذیرش و
احترام گذاشتن به قومیت ها و فرهنگ های مختلف ،و افزایش دوستی
ذ .عملکرد مورد انتظار پس از اجرای
و تعامالت سازنده در میان دانش آموزان متعلق به گروه های فرهنگی
برنامه و نحوه ارزشیابی
مختلف ،از مهمترین مالک هایی است که در عملکرد دانش آموزان
می  بایست متبلور شود .به عالوه انجام کار گروهی و مشارکتی نیز از
مالک هایی مهم در ارزیابی عملکرد دانش آموزان است.
نمونه شماره پنج
الف .عنوان برنامه

مطالعه نان های محلی

پدربزرگ حسین چند روزی بود که برای معالجه به شهر آمده بود .در
این چند روز که او در خانه پسرش بود ،تقریباً همیشه سر سفره با دیدن
نانهای فانتزی ،لواش و  ، ...لب به شکایت باز میکرد و از نانهای محلی
قدیمی یاد میکرد .نانهایی که به تعبیر پدر بزرگ ،هنگام پخت تمام
محله از بوی خوش گندم پر میشد ،تا چندین روز به تازگی و خوشمزگی
روز اول باقی میماند .در دهان به آسانی جویده میشد ،و در حکم یک
غذای کامل بود و آدم را به خوبی سیر نگه می داشت .حتی او بعضی
وقتها وارد جزئیات تهیه و پخت نان میشد و برای حسین از تهیه آرد،
جزئیات مربوط به عملآوری خمیر نان ،ادویهها و افزودنیهای متنوع،
مقوی و خوش عطر و بویی که به نانها زده میشد ،چانهگیری و شیوه
پخت نان تعریف میکرد .پدربزرگ نانهای امروزی را که با آرد سفید
تهیه میشوند مثل کاه بیمزه میدانست که ارزش تغذیهای چندانی هم
ندارند و احتماالً موجب سوءهاضمه میشوند .بعضی وقتها به شوخی
ب.منطق برنامه/ضرورت و بیان مسئله به نوهاش میگفت شماها اینها را چطور گاز میزنید و میخورید؟! اینها
که در دهان من مثل یک گلوله الستیکی میشود که اصال نمیشود آن
را جوید و پایین داد! این دست صحبتها در کنار خاطراتی که حسین از
کودکی و خوردن انواع نانهای محلی در مناسبتهای مختلف خانوادگی
و مراسم در خانه برخی اقوام و خویشان دور و نزدیک بهیاد میآورد او را
به این سؤالها هدایت کرده بود که انواع نانهای سنتی استان و ویژگی
آنها کدام است و چه عواملی بر کیفیت این نانها تأثیر دارد ،تفاوتها
و تشابهات میان آنها در چیست ،در چه مناسبتها و زمانهایی پخته
میشوند و نسبت آنها با اقلیم و وضعیت زندگی مردم در گذشته چه بوده
است ،مزایا و معایب این نانها در مقایسه با نانهای امروزی کدام است.
حسین این موضوع را با یکی از معلمانش مطرح کرده و گفته بود دوست
دارد پروژه کالسی  اش در  اینباره باشد .به این ترتیب او راهنماییهای
اولیه و کمکهای الزم برای تبدیل این فکر به پروژه را دریافت کرده
بود و نهایتاً این پروژه در شورای مدرسه مطرح شد و به تصویب رسید.
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دانش آموز باید بتواند:
انواع نانهای محلی استان و  ...را شناسایی و توصیف کند و بر حسب
مالکهای مناسب آنها را دستهبندی کند و ارائه دهد.
پ .اهداف برنامه

تناسب میان انواع نان های محلی استان و  ...را با ویژگی های اقلیمی
و شیوه زندگی مردم در گذشته با لحاظ کردن ارزش غذایی ،مزه و مدت
زمان نگهداشت ،در قالبی نوآورانه و مناسب نمایش دهد.
عوامل مؤثر بر کیفیت نانهای محلی را به تفکیک مراحل تهیه آنها
(تهیه آرد ،درست کردن خمیر ،عملآوری خمیر ،مواد افزودنی و )...
شناسایی کند و بر آن اساس محاسن و معایب نانهای فعلی را تشخیص
دهد و پیشنهادهایی به منظور ارتقای کیفیت نانهای فعلی ارائه دهد.
مفاهیم و فعالیتهای مرتبط با تهیه آرد و عوامل مؤثر بر کیفیت آن،
خمیر و عملآوری و عوامل مؤثر بر کیفیت آن ،شیوههای پخت و عوامل
مؤثر بر کیفیت آن

ت .محتوای برنامه یا شرح فعالیت ها
مهارت های انجام تحقیق میدانی (مشاهده ،مصاحبه ،عکاسی،
یادداشت برداری) ،مهارت های عام تحقیق (جستجوی اطالعات در
کتابخانه ها و سایت های معتبر اینترنتی) ،جمع آوری و طبقه بندی
اطالعات ،تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج.
ث .موضوعات پشتیبان در برنامه
درسی تجویزی

مطالعات اجتماعی ،فارسی ،مهارت های نوشتاری ،کار و فناوری و هنر.
این برنامه را می توان به گونه ای زمان بندی کرد که جمع آوری داده های
محلی مصادف با ایام و مناسبت های خاص (برای مثال تعطیالت عید
نوروز ،جشن ها ،اعیاد یا عزاداری های مذهبی یا سایر مراسم محلی)
شود تا امکان مصاحبه ،مشاهده ،تهیه عکس و فیلم در موقعیت های
هر چه واقعی تر فراهم شود .در هر صورت الزم است دانش آموز پیش
از جمع آوری داده های تجربی ،به خوبی هدف پژوهش را بفهمد و به
مراحل کار وقوف داشته باشد.

در بخش اول کار ،حدود یک ماه برای مطالعه کتابخانه ای در خصوص
ج .حجم زمانی و چگونگی زمان بندی انواع آرد و تهیه آن ،تهیه خمیر و عمل آوری آن ،افزودنی های مختلف
استفاده شده در نان ها ،شیوه های پخت و نگهداری و  ...الزم است.
اجرا
این مطالعه کتابخانه ای حساسیت نظری الزم را در دانش آموز به وجود
می آورد تا در پرتو شناخت های حاصل ،دانش آموز در بخش دوم بتواند
داده های میدانی مرتبط و مناسب تری جمع آوری کند.
در بخش دوم که به مطالعه میدانی اختصاص دارد ،دانش آموز با
حضور در موقعیت های واقعی ،با مصاحبه ،مشاهده ،تهیه عکس و فیلم،
داده های اصلی تحقیق خود را جمع آوری می کند.
در بخش سوم ،دادههای تجربی جمعآوری شده با مطالعات کتابخانهای
انجام شده ترکیب و دادههای تجربی تجزیه و تحلیل میشود.
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در بخش چهارم دستهبندی و مقایسه با نانهای امروزی صورت میگیرد.
در این مرحله نتیجه گیری صورت می گیرد و پیشنهادهایی با
همفکری اعضای گروه به منظور ارتقای نان های امروزی ارائه می شود،
مانند استفاده از مخمرهای طبیعی ،آردهای آرام آرد شده و . ...
بخش پنجم به چگونگی ارائه یافته ها اختصاص دارد که انواع و
گونه  های مختلف شفاهی ،کتبی ،نمایش عملی با لحاظ کردن خالقیت
و استفاده از هنر در این مرحله باید مورد توجه قرار گیرد.
دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی تا پایه نهم دوره اول متوسطه
چ .گروه مخاطبان و نحوه انتخاب و
اندازه گروه

ح .فرصت های یادگیری

این تحقیق می تواند به صورت انفرادی یا در گروه های کوچک 3-4
نفره انجام شود .عالوه بر مبناهای رایج تشکیل گروه ،مثل دوستی،
دانش آموزانی که متعلق به بخش های مختلف یک استان هستند،
می توانند با هم تشکیل یک گروه بدهند و هر یک مسئولیت انجام
تحقیق درباره نان های محلی بخش خود را برعهده بگیرد و در نهایت کل
گروه مقایسه و تجزیه تحلیل یافته های بخش های مختلف را به صورت
جمعی انجام دهد.
بازدید میدانی در گروه های کوچک یا انفرادی ،پروژه و سمینار

برای بخش میدانی این تحقیق دانش آموز باید با افراد محلی که در
این زمینه اطالع دارند گفتگو و مصاحبه کند و یا در محل های پخت
خ .شرایط اجرا ،فضا و مواد ،منابع ،این نان ها حضور پیدا کند ،عکس ،فیلم و یادداشت تهیه کند و مصاحبه
امکانات ،ابزارها و وسایل و تجهیزات انجام دهد.
مورد نیاز و ...
برای بخش دیگر این تحقیق ،دسترسی به کتب ،منابع مکتوب و
سایت های معتبر الزم است.
تیمی از معلمان کار و فناوری ،مطالعات اجتماعی ،فارسی و مهارتهای
نوشتاری میتوانند هدایت کار را برعهده گیرند.
د .مجری و ارائه کننده برنامه

در صورتی که از میان والدین دانش آموزان ،کسی تجربه یا اطالعات
خوب و مناسبی در زمینه نان های محلی داشته باشد می تواند به عنوان
مشاور یا منبع اطالع رسان به دانش آموزان کمک کند .والدینی که در
زمینه مردم شناسی ،ایرانگردی ،شناخت فرهنگ و فولکلور و  ...دارای
مطالعه و تجربه باشند نیز گزینه های خوبی برای اجرای این برنامه
هستند.

برونداد این تحقیق می تواند به صورت فیلم ،عکس ،اینفوگراف
ذ .عملکرد مورد انتظار پس از اجرای (اطالعات نگار) ،گزارش کتبی ،مقاله و  ...تهیه شود.
مالک هایی مانند آگاهی دهندگی ،جامعیت در پرداختن به موضوع،
برنامه و نحوه ارزشیابی
ابتکار و خالقیت ،انجام کار گروهی ،طرح پیشنهادهای مناسب و عملی،
می تواند برای ارزشیابی مورد توجه قرار گیرد.
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نمونه شماره شش
الف .عنوان برنامه

ب.منطق برنامه/ضرورت و
بیان مسئله

هویت محله ای
هویت الیه ها و سطوح متفاوتی دارد .برخی برای هویت الیه هایی مانند هویت
شخصی ،هویت خانوادگی ،هویت محلی و هویت ملی و  ...در نظر گرفته اند.
احساس تعلق خاطر و دلبستگی به محله و محل سکونت و داشتن تعهد به
آن ،چیزی است که از آن به عنوان هویت محلی یا محله ای می توان یاد کرد.
با شکل گیری چنین تعلق و تعهدی شهروندان جامعه در جهت دیگر خواهی،
مشارکت و توجه به مسائل اجتماعی سوق می یابند و از آسیب ها و ناهنجاری های
محیطی کاسته می شود .هویت محله یا محلی دارای ابعاد شناختی ،احساسی و
رفتاری است .میزان شناخت فرد در ابعاد مختلف تاریخی ،جغرافیایی ،اقتصادی،
فرهنگی و  ...از محله خود نقش قابل توجهی در کمک به تکوین هویت محلی
دارد .منطق اصلی این برنامه عبارت است از کمک به شکل گیری هویت محله ای
در دانش آموزان بر اساس شناخت دست اول و تجربه حضور در بخش های مختلف
محلی که در آن زندگی می کنند ( یا مدرسه شان در آن واقع شده است) .به عبارت
دیگر هر سه سطح شناخت ،احساس و رفتار در تجربه حضور میدانی در بخش های
مختلف محله به درجات خوبی شکل می گیرد .عجین کردن این تجربه مستقیم با
هنر (نگارش سناریو ،تهیه فیلم ،ساخت ماکت و تولید نقشه ) ... ،نیز بر عمق بخشی
به فرایند تکوین هویت خواهد افزود .به طور خالصه می توان گفت این برنامه به
دنبال آن است که چگونه می توان به شکل گیری هویت محله ای در دانش آموزان
کمک کرد.
دانش آموزان باید بتوانند:

پ .اهداف برنامه

طرحی (برای مثال سناریویی برای تهیه فیلم یا نقشه ای) به منظور بازنمایی
محله ای که در آن زندگی می کنند (یا مدرسه شان در آن واقع شده است) تهیه
کنند ،به گونه ای که ابعاد جغرافیایی ،کالبدی ،تاریخی ،اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادی ،سیاسی آن را نمایش دهند.
طرح تهیه شده را با رعایت مباحث زیبایی شناختی و هنری اجرا کنند (برای
مثال با استفاده از تلفن همراه /دوربین ،فیلمی کوتاه (3تا  5دقیقه ای) یا مجموعه
تصاویری تولید و تدوین کنند یا برنامه ای برای تور محله گردی ،متناسب با افراد
با عالئق و سالیق مختلف تهیه کنند یا .)...
ابتدا دانش آموزان باید فهم کلی از عناصر مقوم و متمایز کننده یک محله (مانند
حدود و ثغور جغرافیایی ،تاریخچه و آثار و ابنیه تاریخی محل ،فضای کالبدی،
مشاغل و مراکز مهم سیاسی ،تجاری ،فرهنگی ،آموزشی ) ... ،کسب کنند.

ت .محتوای برنامه یا شرح
فعالیتها

در گام بعدی دانش آموزان باید به صورت فردی یا در گروه های کوچک بازدید
میدانی از بخش های مختلف محله خود داشته باشند و ایده هایی برای نوشتن
سناریو /طرح خود کسب کنند.
سناریو /طرحی برای بازنمایی محله خود بنویسند .در این مرحله باید طرح کلی
کار مشخص شود .برای مثال در سناریو باید آغاز ،میانه و پایان فعالیت ها ،مکان
و زمان آنها معین شود .یا در صورتی که دانش آموزان تصمیم به طراحی نقشه
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خدمات شهری از محله خود بگیرند باید تصمیم بگیرند که چه مکان هایی به
همراه چه اطالعاتی برای تولید نقشه خدمات محله خود نیاز دارند.
سناریو یا طرح نوشته شده می تواند زاویه دید و رویکردهای متفاوتی داشته
باشد .برای مثال در زاویه دید گردشگری و تفریحی ،محوریت سناریو نشان دادن
جاذبه های گردشگری-تفریحی محله است .در حالی که زاویه دید آسیب شناسانه
نگاه به معضالت و مسائل اجتماعی ،محیط زیستی و  ...محله را دنبال می کند.
همین طور ممکن است برخی از دانش آموزان زاویه دیدشان ارائه اطالعات مورد
نیاز شهروندان محل باشد .در هر صورت دانش آموزان در این مرحله طرح کلی که
در مراحل بعدی آن را اجرا می کنند ،مشخص خواهند کرد.
در این مرحله باید برای سناریو/طرح نوشته شده ،با حضور در بخش های
مختلف محله ،فیلم ،عکس و اطالعات جمع آوری کرد و با افراد محلی و مطلع
مصاحبه انجام داد .البته در خالل تهیه فیلم و عکس و  ...ممکن است الزم باشد
در سناریو/طرح تهیه شده تغییراتی داد و متناسب با شرایط و فرصت های پیش
آمده ایده های جدید در کار وارد کرد.
در گام پایانی باید فیلم ها ،مصاحبه ها ،عکس ها و اطالعات جمع آوری شده را
ویرایش و تدوین کرد و قالب هنری مناسب به آن داد .برای مثال موسیقی متن،
تیتراژ و  ...برای فیلم تهیه کرد.
ث .موضوعات پشتیبان در
برنامه درسی تجویزی
ج .حجم زمانی و چگونگی
زمان بندی اجرا

مطالعات اجتماعی ،فارسی و هنر
دامنه و وسعت این کار می تواند خیلی محدود یا بسیار گسترده باشد و این موضوع
چگونگی اجرا را تحت تأثیر قرار می دهد .در صورتی که بتوان با شوراهای محل یا
فرهنگ سراهای محله هماهنگ کرد می توان با جلب حمایت آنها جشنواره ای با
عنوان محله از دید دانش آموزان برگزار کرد.
دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی تا پایه نهم دوره اول متوسطه ،به صورت
انفرادی یا گروهی می توانند در این برنامه شرکت کنند.

چ.گروه مخاطبان و نحوه
انتخاب و اندازه گروه

مبنای تشکیل گروه میتواند گروههای دوستی باشد .بهعالوه میتوان از
دانشآموزانی که هر کدام در بخشهای مختلف یک محله زندگی میکنند تشکیل
گروه داد تا اطالعات آنها مکمل یکدیگر شود.
می توان دانش آموزانی با توانمندی های مختلف در ترکیب گروه قرار داد .برای
مثال دانش آموزی با مهارت اجتماعی خوب و برقراری ارتباط برای امور هماهنگی
و انجام مصاحبه ها و گفتگوها ،فردی با مهارت عکاسی و فیلمبرداری ،دانش آموزی
با توان ایده پردازی و نگارش سناریو ،دانش آموزی با مهارت کار با نرم افزارهای
ویرایش فیلم و عکس و . ...
اندازه گروه می تواند بین  3-7نفر باشد.
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ح .فرصت های یادگیری

بازدید میدانی در گروه های کوچک ،کار عملی

امکانات الزم عبارت است از :دوربین فیلمبرداری یا تلفن همراه با قابلیت
عکاسی و فیلمبرداری و برخی نرم افزارهای کامپیوتری متداول برای تدوین عکس
و فیلم .در صورتی که دانش آموزان تصمیم به ساخت ماکت محله گرفتند ،مواد و
خ .شرایط اجرا ،فضا و مواد،
وسایلی متناسب با جنس و ویژگی های ماکت مورد نیاز است.
منابع ،امکانات ،ابزارها و
دانش آموزان باید امکان حضور در بخش های مختلف محله خود و انجام
وسایل و تجهیزات مورد نیاز
مصاحبه  ها و تهیه فیلم و عکس را داشته باشند.
و ...
بخشی از برنامه (همفکری درباره انجام کار ،نگارش سناریو )... ،نیز در مدرسه
یا خانه انجام می شود.
تیمی از معلمان مطالعات اجتماعی (برای اطالعات محیطی) ،فارسی (برای
راهنمایی درباره نگارش سناریو) و هنر (برای ابعاد هنری تولید فیلم کوتاه یا ساخت
د .مجری و ارائه کننده برنامه ماکت) و ریاضی یا فرد مطلع درباره نرم افزارهای کامپیوتری تدوین فیلم و عکس.
انتظار می رود در پایان دانش آموزان نقشه ،فیلم ،مجموعه تصاویر ،ماکتی و ...
برای نمایش محله خود ارائه کنند.
ارزیابی محتوایی و هنری فیلم /نقشه /ماکت ... /تهیه شده مالک بررسی خواهد
بود.
حتی می توان کارکرد و مفید بودن آثار تولید شده را هم به عنوان مالک مد
نظر قرار داد .برای مثال یک نقشه خدمات شهری محله باید مهم ترین مکان ها
یا خدمات مورد نیاز شهروندان محل را با قابلیت استفاده آسان و سریع از آنها
نشان دهد.
تشخیص خوب مسائل و مشکالت محله نیز می تواند از مالک های ارزیابی برای
ذ .عملکرد مورد انتظار پس از
آن دسته از تولیدات و آثاری باشد که نگاه انتقادی و آسیب شناسانه به محله
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی
داشته اند .در این صورت تالش برای رفع مسئلههای بارزی که در محله احساس
می شود و انعکاس فعالیت هایی که در این راستا صورت گرفته است ،می تواند
یکی از مالک های مهم ارزیابی از این پروژه باشد (بازیافت ،پارک کردن دوبله در
جلوی مغازهها ،مغازههایی که از امکانات خاص بهره میبرند مثل نمایشگاههای
ماشین و )...
در صورتی که دانش آموزان برنامه تور محله گردی طراحی کرده باشند ،دالیل
انتخاب مکان ها و توجه به گروه مخاطبان این تور می تواند به عنوان مالک ارزیابی
مورد توجه قرار گیرد.
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نمونه شماره هفت
الف .عنوان برنامه

صبحانه و الگوهای تغذیه ای دانش آموزان

صبحانه یک وعده غذای اصلی و مهم برای همه و به ویژه برای دانش آموزان محسوب
می شود .با این حال به نظر می رسد صبحانه بیشترین وعده غذایی است که توسط
دانش آموزان حذف میگردد .متأسفانه بسیاری از دانش آموزان به دالیل مختلف عادت
به خوردن صبحانه خوب و کامل ندارند و والدین به ناچار کیک و تنقالت متنوعی
تهیه می کنند و در کیف آنها می گذارند و یا پولی برای تهیه این گونه خوراکی ها به
آنها می دهند .تنقالت نه تنها مواد مورد نیاز بدن را تأمین نمیکنند بلکه در دراز
مدت اثرات سوء جسمی به دنبال دارد .صبحانه خوب حداقل باید دو ویژگی داشته
باشد؛ یکی اینکه به مقدار الزم انرژی در آن لحاظ شود و دوم اینکه ترکیبات ضروری
ب .منطق برنامه/ضرورت
و مواد معدنی در حد نیاز و به طور متعادل در آن وجود داشته باشد .در این صورت،
و بیان مسئله
انرژی به گونه ای به بدن دانش آموز می رسد که سر کالس قند خونشان در سطح
پایدار و ثابتی باقی بماند و موجب تمرکز بر مطالب و یادگیری دروس می شود .در
غیر این صورت حواس پرتی ،خستگی زود هنگام موجب می شود بازدهی یادگیری
آنان افت چشمگیری داشته باشد .این برنامه برای جلوگیری از این مشکل ،به دنبال
شناخت میزان صرف صبحانه و الگوهای تغذیه ای مربوط به آن در دانش آموزان است.
به عالوه این برنامه به دنبال آن است تا بر اساس اطالعات و یافته های به دست آمده
از وضعیت تغذیه ای دانش آموز مدرسه ،راهکارهایی برای بهبود وضعیت صرف صبحانه
در دانش آموزان ارائه کند.
دانش آموزان باید بتوانند:
پ .اهداف برنامه

بر اساس اطالعات جمعآوری شده از دانشآموزان مدرسه ،اطالعات نگاری(اینفوگراف)
از کیفیت و میزان صرف صبحانه در مدرسه با لحاظ کردن ابعاد هنری ،زیباییشناختی
و نوآوری ارائه کنند.
بر اساس یافتههای پژوهش و با همفکری و رایزنی با اولیای مدرسه ،طرح و برنامهای
برای ارتقای وضعیت صرف صبحانه در مدرسهشان ارائه و اجرا نمایند.
مفاهیم و مطالب مربوط به ارزش مواد و گروههای غذایی مرتبط با صبحانه

مهارتهای عام پژوهش و مهارتهای خاص مرتبط با پیمایش (تهیه پرسشنامه،
ت .محتوای برنامه یا شرح نمونهگیری آماری ،جمعآوری اطالعات ،تجزیه و تحلیل ،نتیجهگیری و تلخیص یافتهها)
مهارت های ارائۀ خالقانه یافته ها
فعالیتها
طراحی و اجرای برنامه برای اصالح عادت های غذایی دانش آموزان مانند دعوت از
متخصص تغذیه یا نمایش آموزشی یا برگزاری کارگاه
ث .موضوعات پشتیبان علوم تجربی ،هنر و ریاضی
در برنامه درسی تجویزی
دامنه و وسعت این کار می تواند خیلی محدود یا بسیار گسترده باشد و این موضوع
چگونگی اجرا را تحت تأثیر قرار می دهد.
ج .حجم زمانی و چگونگی
زمان بندی اجرا
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تهیه اطالعات نگار یا سایر شیوه های ارائه یافته ها طی  2تا  3هفته.
طراحی و اجرای برنامه  ای برای ارتقای وضعیت صبحانه (مانند صبحانه در مدرسه،
دعوت از یک متخصص تغذیه یا پرستار به مدرسه برای ارائه سخنرانی برای والدین و
دانش آموزان یا برگزاری جلسه پرسش و پاسخ و  )...طی  2تا  4هفته.

فصل چهارم :نمونه برنامه های ...

این پروژه می تواند توسط گروهی  3-6نفره از دانش آموزان پایه های چهارم ابتدایی
تا نهم دوره اول متوسطه انجام شود .تقسیم کار بین آنها بر حسب (مطالعه مبانی
نظری مربوط به ارزش تغذیه ای مواد خوراکی مختلف ،طراحی پرسش نامه ،جمع آوری
داده ها ،تجزیه و تحلیل و تهیه اینفوگراف و  )...می تواند انجام شود.
البته به درجاتی همة دانشآموزان باید در همه بخشهای کار سهیم باشند ،اما در
چ .گروه مخاطبان و نحوه
صورتیکه نقطه تمرکز هر کدام بر بخش خاصی باشد ،سرعت انجام کار افزایش مییابد.
انتخاب ،اندازه گروه
به عالوه انتخاب اعضای گروه می تواند بر حسب عالقه آنها انجام شود .حتماً باید
برای این موضوعات ،افرادی در گروه حضور داشته باشند برای بخش های مربوط به
تغذیه و زیست شناسی و بخش مربوط به ایده پردازی و طراحی برنامه جهت ارتقای
کیفیت مصرف صبحانه برای بخش های آماری انجام پیمایش افراد دارای ذوق هنری
و مهارت های اجتماعی برای بخش های مربوط به ارائه یافته های پیمایش و انجام
هماهنگی جهت دعوت فرد صاحب نظر به مدرسه و سخنرانی درباره تغذیه و صبحانه.
در قالب پروژه و در مرحله دوم ،به صورت فعالیت عملی مانند اجرای برنامه صبحانه
ح .فرصت های یادگیری
در مدرسه ،سخنرانی و برنامه آموزشی برای خانواده ها و دانش آموزان.
خ .شرایط اجرا ،فضا و
مواد ،منابع ،امکانات،
ابزارها و وسایل و
تجهیزات مورد نیاز و ...

در بخش اول این برنامه ،امکانات مورد نیاز تحقیق به طور عام ،مانند مطالعه
کتابخانه ای و امکان جستجوی اطالعات ،کمک گرفتن از معلمان برای دریافت
مشورت در خصوص تهیه پرسش نامه ،نمونه گیری و اجرای پرسش نامه ،شیوه های
تجزیه و تحلیل داده ها ،و شیوه ارائه به شیوه اطالعات نگار یا  ...الزم است.
در بخش دوم این برنامه نیز امکان اجرای برنامه صرف صبحانه در مدرسه یا دعوت
از یک پرستار آگاه به مسائل تغذیه یا متخصص تغذیه به مدرسه یا هر شیوه ای که
کمک به ارتقای وضعیت صرف صبحانه کند.

د .مجری و ارائه کننده
برنامه

تیمیاز معلمان علوم تجربی ،تربیت بدنی (برای بخش مبانی نظری و طراحی پرسشنامه)،
ریاضی (برای نمونهگیری و تجزیه و تحلیل دادهها) و هنر (برای ارائه مشورت در خصوص
طراحی و تهیه اطالعات نگار یا سایر شیوههای خالقانه ارائه یافتهها)

ذ .عملکرد مورد انتظار
پس از اجرای برنامه و
نحوه ارزشیابی

کیفیت اطالعات نگار (اینفوگراف) بر حسب مالک هایی مانند آگاهی دهندگی و
دقت ،خالقیت و ابعاد زیبایی شناسانه.
در بخش دوم این برنامه نیز تناسب سخنرانی یا برنامه پیشنهاد شده با نیازها و
یافته های حاصل.
ً
به عالوه می توان از دانش آموزان خواست مجددا پرسش نامه ای طراحی و اجرا کنند
تا با مقایسه با اطالعات به دست آمده در دو مرحله اثر بخشی فعالیت ها مشخص شود.
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نمونه شماره هشت
الف .عنوان برنامه

ب .منطق برنامه/ضرورت و
بیان مسئله

امروزه دغدغه ذهنی بسیاری از جوانان و خانواده های آنان مسئله اشتغال و
کار است .این در حالی است که بسیاری از کاالهای داخلی تولید شده توسط
نیروی کار ایرانی مشتری چندانی ندارد و رغبت مصرف کنندگان برای خرید
آن کاالها زیاد نیست .بی رغبتی برای خرید کاالی داخلی منجر به آن می شود
که تولید  کننده سود چندانی برای محصوالتش دریافت نکند و در نتیجه
سرمایه  گذاری و تالش برای ارتقای کیفیت محصوالت به عمل نیاورد .در نتیجه
چرخه معیوب محصول کم کیفیت ،عدم رغبت برای خرید ،عدم سود آوری
مناسب برای تولید کننده ،تکرار شود .پیامد محتوم این وضع بی رونقی کسب
و کار تولید کننده داخلی و حتی ورشکستگی بسیاری از کارگاه ها و تولیدی ها
و اخراج کارگران آنهاست .این موضوع عالوه بر آنکه ضعف اقتصاد ملی را به
دنبال دارد ،نرخ بیکاری را نیز افزایش می دهد و بر جامعه بیکاران خواهد افزود.
متأسفانه عدم اعتماد به محصوالت داخلی وگرایش به مصرف کاالهای خارجی
به شدت درکشورمان رواج دارد .این در حالی است که برخی از محصوالت
داخلی از کیفیت خوبی برخوردارند ،اما متأسفانه به دلیل بی اعتمادی شکل
گرفته ،مصرف  کننده داخلی بعضاً ترجیح می دهد کاالهای غیر ایرانی ولو دارای
کیفیت پایین تر و گران تر را خریداری کند .این برنامه این مشکل را در سطح
خرد و با بررسی موردی از مثال هایی در زندگی پیرامون دانش آموز مورد توجه
قرار می دهد تا دانش آموزان حمایت از کاالی با کیفیت داخلی را به عنوان شرط
اصلی افزایش اشتغال دریابند .فهم ارتباط میان مصرف کاالهای داخلی با افزایش
اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و التزام به آن در سطح خرد ،هدف اصلی این برنامه
است.

پ .اهداف برنامه

دانش آموز باید بتواند:
بر اساس مورد یا مثال هایی از آشنایان و افراد محلی ،رابطه میان کاهش سطح
تقاضا برای تولید داخلی و عرضه آن کاالها را بفهمد و ارتباط میان آن را با نرخ
بیکاری تحلیل و بر اساس مفاهیم اقتصادی مرتبط گزارش تحلیلی تهیه کند.
بر اساس موارد مطرح شده در سطح مدرسه طرحی برای حمایت از محصوالت
ایرانی با کیفیت تهیه کند و با مشورت و رایزنی با اولیای مدرسه به اجرا گذارد.

ت .محتوای برنامه یا شرح
فعالیتها

مفاهیمی مانند نرخ اشتغال و بیکاری ،عرضه و تقاضا ،رابطه تولید و اشتغال.
فعالیت های متنوعی برای هدف دوم این پژوهش می توان انجام داد .مهم آن
است که از دل بحث ها و گفتگوهای صورت گرفته در مدرسه پیشنهادها شکل
بگیرد تا فعالیت ها کام ً
ال متناسب با شرایط و موقعیت دانش آموزان و مدرسه
باشد .برای نمونه ممکن است دانش آموزان به شناسایی فهرستی از محصوالت
داخلی با کیفیت ،مانند برخی اقالم لوازم التحریر بپردازند و پیشنهادهایی برای
چگونگی حمایت از آنها ،از جمله تشکیل پویش (کمپین) حمایت از مصرف آنها
ارائه و با موافقت و رایزنی با اولیای مدرسه اجرا کنند.

ث .موضوعات پشتیبان در
برنامه درسی تجویزی
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مصرف کاالی داخلی و اشتغال جوانان

مطالعات اجتماعی و کار و فناوری
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ج .حجم زمانی و چگونگی
زمان بندی اجرا

چ .گروه مخاطبان و نحوه
انتخاب ،اندازه گروه

در جلسه اول مسئله طرح میشود و دانشآموزان فرصت مییابند در این زمینه
در کالس به شیوه بارش مغزی گفتگو و بحث کنند .ممکن است مواردی از این
دست که خیلیها کاالهای ایرانی خریدهاند ،بعد پشیمان شدهاند ،مطرح شود.
اجازه دهید این مباحث مطرح شود تا دانشآموزان ابعاد و زوایای مختلف موضوع
را بر اساس مثال و نمونههای واقعی به خوبی درک کنند.
به تدریج بحثهای کالسی را با توجه به مطالب مطرح شده از سوی دانشآموزان
و در جهت نیل به هدف این برنامه هدایت کنید .برای نمونه ممکن است بحث
دادن تسهیالت توسط دولت به تولیدکنندگان داخلی و ارزیابی آن مطرح شود.
اجازه دهید دانشآموزان موافق و مخالف نظراتشان را با ذکر دلیل بیان کنند.
کمکم این سؤال پیش میآید که اگر تسهیالتی ارائه میشود ،بهتر است چگونه
باشد (مالی – تخفیف در حاملهای انرژي یا  ،)...آیا تجربههای جهانی در این
زمینه وجود دارد و ...
بهعالوه میتوان در صورتی که کارگاه تولیدی در نزدیکی مدرسه وجود دارد،
با حضور در آنجا و مشاهده و گفتگو با تولید کنندگان و مدیر آن فهم دست اولی
از موضوع کسب کرد.
سپس چند هفته به دانشآموزان فرصت داده شود تا به شناسایی موردی در
آشنایان ،بستگان ،یا هم محلهایهای خود بپردازند که در سالهای اخیر کسب
و کارشان دچار مشکل شده است ،با آنها گفتگو کنند و خاطرات و تجارب آنها را
یادداشت کنند .
در جلسه دوم دانشآموزان با طرح مورد شناسایی شده ،مشکل را با توجه به
مفاهیمی مانند عرضه ،تقاضا ،نرخ اشتغال ... ،توضیح میدهند و تحلیل میکنند.
این تحلیل ممکن است نقد و نظر سایر دانشآموزان را به همراه داشته باشد ،باید
به دانشآموزان آموزش داد در طرح دیدگاه خود ،خواه موافق یا مخالف ،رعایت
احترام و ادب را بکنند.
پس از تضارب آرای صورت گرفته ،دانشآموزان دو هفته فرصت دارند تا گزارش
تحلیلی خود را به صورت کتبی یا شفاهی ارائه نمایند و پیشنهادهایی که امکان
عملی کردن آن توسط خود دانشآموزان وجود دارد ،طرح کنند.
الزم به ذکر است ،این برنامه به دنبال پررنگ کردن نقش عاملیت و تأثیرگذاری
تک تک افراد جامعه و به ویژه دانشآموزان است .از اینرو پیشنهادهایی که
مطرح میشود باید به گونهای باشد که عملی کردن آنها در محدوده توان و قدرت
دانشآموزان باشد ،نه اینکه منوط به اجرا توسط دیگران یا دولت باشد.
این نکته باید به دانشآموزان گفته شود .ممکن است پیشنهادهای دانشآموزان به
ظاهر کوچک و خرد به نظر بیاید (مانند اینکه از مداد و خودکار ایرانی و نه خارجی
استفاده شود) ،اما مهم عمل به این پیشنهادها توسط خود دانشآموزان است تا
آنان کنشگری اجتماعی حتی در مقیاس بسیار کوچک را تمرین کنند و منتظر
دیگران برای تغییر و بهبود نباشند.
دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی تا نهم دوره اول متوسطه
محدودیت چندانی در اندازه و انتخاب گروه وجود ندارد.
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ح .فرصت های یادگیری

در قالب مناظره ،بازدید میدانی ،تحلیل وقایع جاری
ایجاد فضای بحث و گفتگو مهم ترین بخش این برنامه است.

معلم باید بحث ها را هدایت و مدیریت کند تا ضمن آنکه در خالل گفتگوها
خ .شرایط اجرا ،فضا و مواد ،زوایای جدید بحث آشکار می شود ،دانش آموزان از مسیر اصلی خارج نشوند و
منابع ،امکانات ،ابزارها و
گفتگوها هدفمند انجام شود.
وسایل و تجهیزات مورد نیاز
در صورتی که برنامه با یک بازدید میدانی ،حتی کوتاه ،آغاز شود درگیری
و ...
عاطفی و شناختی دانشآموزان با موضوع رابطه مصرف و اشتغال افزایش مییابد.
در صورتی که این موضوع به صورت مناظره دنبال شود ،مانند نمونه شماره نه
باید فضای مناسب برای مناظره در نظر گرفته شود.
د .مجری و ارائه کننده برنامه معلم مطالعات اجتماعی و کار و فناوری
برحسب اینکه قالب ارائه این برنامه کدام یک از شیوه های مناظره ،تهیه
گزارش شفاهی یا کتبی یا  ...باشد ،مالک ها تغییر خواهند کرد .اما در هر صورت
ذ .عملکرد مورد انتظار پس از دانش آموز باید فهم و برداشت شخصی (با توجه به مورد تحلیل شده) و خوبی از
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی نظام اجتماعی اقتصادی حول دو مفهوم تولید و اشتغال کسب کند.
بهعالوه با توجه به بعد کنشگری اجتماعی این برنامه پایبندی و اجرای پیشنهادی
که دانشآموزان طرح کرده اند از مالکهای دیگر ارزشیابی از آنان است.

نمونه شماره نه
الف .عنوان برنامه

ب .منطق برنامه/ضرورت و
بیان مسئله
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مناظره در مدرسه
با پیچیدهتر شدن زندگی در جامعه معاصر ،مسائل و چالشهای پیش روی افراد
دارای ابعاد و زوایای متعددی شده است .بنا به این شرایط ،افراد نیاز دارند بتوانند
به مسائل و موضوعات مرتبط با زندگی از زوایای مختلف و گوناگون بنگرند و از
سادهاندیشی و تک بعدی نگری فاصله بگیرند .آنها نیاز دارند پیچیدگی و چند بعدی
بودن موضوعات و مسائل امروزی مبتال به خود را بفهمند و فعالیتها و مهارتهای
الزم برای تصمیمگیری در این شرایط را کسب کنند .مناظره راهبرد مناسبی برای
این منظور و کمک به یادگیرندگان است .منظور از مناظره استداللساختارمندی
است که دو گروه رقیب و مخالف طی آن از گزاره یا ادعایی دفاع میکنند یا آن را به
چالش میکشند .وقتی یادگیرندگان وارد مناظره میشوند ضرورتاً درگیر پژوهش
یا کسب اطالعات ،گوش کردن فعال ،سخنرانی در منظر عموم ،تصمیمگیری و
تفکر انتقادی میشوند و فرصت مییابند با موضوعات مناقشه برانگیز و چندوجهی
به صورت فعاالنه و نه منفعالنه مواجه شوند .این وضعیت درست مانند آنچیزی
است که در مناظرههای انتخاباتی انجام میشود و یا مانند آنچه در مجلس شورای
اسالمی و هنگام بررسی طرحها و لوایح پیش میآید .نمایندگان موافق در دفاع از
موضوع در دست بررسی صحبت و استدالل میکنند ،در مقابل نمایندگان مخالف،
استداللهای مطرح شده را به چالش میکشند و استداللهای رقیب طرح میکنند.
این فرایند در محدوده زمانی مشخصی ادامه مییابد و در نهایت این بحثها منجر
به فهم همهجانبه موضوع و تصمیمگیری بهتر نمایندگان میشود .این برنامه به
دنبال آن است که دانشآموزان با استفاده از مناظره ،درگیر مجموعهای از مهارتها
و فعالیتهای یادگیری اصیل و عمیق بهصورت فردی و جمعی شوند.

فصل چهارم :نمونه برنامه های ...

دانش آموزان باید بتوانند:
پ .اهداف برنامه

استدالل های خود را بر اساس شواهد و مدارک تنظیم کنند و در جلسه مناظره
آرام و منطقی از آن دفاع کنند.
برای نقد استدالل های طرف مقابل ،ادله مخالف و شاهد نقض تنظیم کنند و
در جلسه مناظره آرام و منطقی آن را به چالش بکشند.

ت .محتوای برنامه یا شرح
فعالیتها

در گام اول باید موضوع مناظره تعیین شود .این موضوع باید چند بعدی
باشد و امکان بررسی آن از زوایا و بر اساس دیدگاه های «مختلف» وجود داشته
باشد مانند سالمتی و روان شناختی ،آموزشی و اخالقی ،حقوقی و اجتماعی،
زیست محیطی و  . ...به عالوه بهتر است موضوع مستقیماً به خود دانش آموزان و
نه کالن جامعه مربوط شود تا درگیری دانش آموزان با مباحث جدی تر و واقعی تر
و به دور از کلی گویی باشد .برای نمونه موضوع ذیل می تواند برای مناظره در
مدرسه های دخترانه مناسب باشد« :آیا پوشش و حجاب دختران در کالس و
حیاط مدرسه ای که مشکل مشرف بودن ساختمان های اطراف وجود ندارد ،یا
قابل رفع است ،می تواند راحت تر از پوشش و حجاب بیرون از مدرسه باشد یا
خیر؟» .باید توجه داشت که موضوع مناظره نباید تک بعدی باشد به گونه ای که
با پاسخ بله و خیر ،موضوع فیصله یابد.
در گام دوم ،دانشآموزان کالس بر اساس نظراتشان به دو دسته موافق و مخالف
دستهبندی میشوند.
چند روز به دانش آموزان دو گروه زمان داده می شود تا به مطالعه و تحقیق
درباره موضوع بپردازند و برای استدالل هایشان شواهد و مدارک تنظیم کنند.
دانش آموزان باید برای مطالعه و نقش خودشان در روز مناظره تقسیم کار کنند،
برای نمونه یک نفر سخنگوی گروه ،چند نفر تهیه کننده یادداشت یا یک نفر
کنترل کننده زمان هنگام مناظره.
برخی موضوعات و چگونگی انجام مناظره باید به دانش آموزان آموزش داده
شود .برای مثال واژگان مورد استفاده در مناظره مانند گزاره ،استدالل ،شواهد،
فرضیه ،پیش فرض ،مغالطه (برخی از این اصطالحات در کتاب منطق پایه دهم
آمده است و دبیران فلسفه و منطق می توانند آموزش های الزم را به طور مختصر
و مفید ارائه کنند).
در روز مناظره باید کالس یا مکان مناظره متناسب با مناظره چیده و آماده شود.
دسته ای دیگر از دانش آموزان ،مسئولیت ارزیابی مناظره را برعهده خواهند
داشت .این دانش آموزان باید در روز مناظره ،استدالل های دو طرف را بشنوند و
قوت و استحکام نظرات را داوری کنند.
الزم است دانشآموزان داور ،در خصوص چگونگی داوری و ارزیابی پیش از روز
مناظره آموزش های الزم را ببینند.

ث .موضوعات پشتیبان در
برنامه درسی تجویزی

تفکر و پژوهش ،به اقتضای موضوع مناظره (برای مثال اگر موضوع دارای ابعاد دینی،
اجتماعی ،یا زیستمحیطی باشد :برنامه درسی دینی و مطالعات اجتماعی ،علوم تجربی)

ج .حجم زمانی و چگونگی
زمان بندی اجرا

فعالیت های روز مناظره به تفکیک زمان به این شرح است:
سخنگوی گروه موافق برای ادعا و دیدگاه خودشان استدالل سازنده طرح میکند
( 6دقیقه)
سخنگوی گروه مخالف استدالل و نکات گروه موافق را نقد و بررسی می کند
( 3دقیقه)
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سخنگوی گروه مخالف ،استدالل سازنده گروه خودشان را مطرح می کند
( 6دقیقه)
سخنگوی گروه موافق ،نکات و استدالل گروه مخالف را نقد و بررسی میکند (3
دقیقه)
سخنگوی گروه موافق اولین شاهد نقض خود را مطرح می کند ( 4دقیقه)
سخنگوی گروه مخالف اولین شاهد نقض خود را مطرح می کند ( 6دقیقه)
سخنگوی گروه موافق دومین شاهد نقض را مطرح می کند ( 3دقیقه)
توجه داشته باشید ،زمانهای فوق پیشنهادی است و به اقتضای موضوع و آمادگی
دانشآموزان میتواند تغییر کند.

چ .گروه مخاطبان و نحوه
انتخاب و اندازه گروه

کلیه دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی تا پایه نهم دوره اول متوسطه مخاطب
این برنامه می توانند باشند.
حداقل  6نفر در هر گروه موافق و مخالف.
ترکیب دانشآموزان دو گروه باید از نظر قوی بودن و توانمندیهای الزم مشابه باشد.
دسته سوم از دانش آموزان (حدودا ً  20نفر) شاهد مناظره هستند و قضاوت و
داوری را برعهده دارند.

ح .فرصت های یادگیری

مناظره

کالس و محل مناظره باید برای قرار گرفتن دو گروه در برابر هم و سایر
خ .شرایط اجرا ،فضا و مواد،
دانش آموزان در مقابل آنها و جایگاه معلم به عنوان رئیس جلسه مناسب سازی شود.
منابع ،امکانات ،ابزارها و
زمانسنج دقیق و قابل مشاهده توسط دانشآموزان از جمله وسایل مورد استفاده
وسایل و تجهیزات مورد نیاز
است.
و ...
معلم نقش رئیس جلسه مناظره را برعهده دارد و بر رعایت روش و قواعد مناظره
د .مجری و ارائه کننده برنامه
از سوی دو طرف نظارت دارد.
تسلط به بحث و موضوع مناظره ،کیفیت و قوت استدالل ها و شواهد و مثال های
ذ .عملکرد مورد انتظار پس از نقض ،ارائه استدالل ها با رعایت احترام به دیدگاه های مخالف ،تقسیم کار مناسب
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی و انجام کار گروهی از جمله مالک های ارزیابی دانش آموزان در این برنامه است.
دانش آموزان داور هم بخشی از ارزیابی را برعهده خواهند داشت.
نمونه شماره ده
الف .عنوان برنامه

ب.منطق برنامه/ضرورت و
بیان مسئله
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شناخت حرفه ها ،مشاغل
انتظار می رود دانشآموزان پس از گذراندن دورۀ متوسطه اول بتوانند برای
انتخاب رشتۀ تحصیلی خود تصمیم بگیرند در حالی که بسیار پیش می آید آنان
از انواع و ویژگی مشاغل و رشته های دانشگاهی و نیز توانمندی های خود اطالع
کافی ندارند .بسیاری از دانش آموزان مشاغل و رشته های بسیار محدودی را
می شناسند و حتی این شناخت آنها بسیار کلیشه ای و عمدتاً با توجه به وجهه
اجتماعی و درآمد اقتصادی آنهاست .دانش آموزان به ندرت فرصت پیدا میکنند تا
به موقع عالیق و توانمندی های خود را بشناسند و آن را مبنای تصمیم گیری برای
آینده شغلی و رشته ای خود قرار دهند .به نظر می رسد شناخت رشته ها و شغل ها
از طریق افرادی که خود مستقیماً با آنها اشتغال دارند یا سایر افراد ذی صالح
صاحب نظر ،گزینۀ مناسبی برای پاسخگویی به این نیاز دانش آموزان است.

فصل چهارم :نمونه برنامه های ...

دانش آموز بتواند:

پ .اهداف برنامه

ت .محتوای برنامه یا شرح
فعالیتها

ث .موضوعات پشتیبان در
برنامه درسی تجویزی

انواع و ویژگی شغل ها ،حرفه ها (به ویژه حِ َرف موجود و مورد نیاز در اجتماع
محلی اش) و رشته های دانشگاهی را بشناسد (در صورتی که شرایط و امکانات
وجود داشته باشد ،در عمل و برای نمونه طی یک دوره کوتاه استادشاگردی) و
گزارشی کوتاه برای معرفی آنها تهیه کند.
با توجه به آموختههای خود ،آیندۀ تحصیلی و شغلی خود بعد از اتمام دورۀ
متوسطه را در قالب نمودار ،اطالعات نگار و  ...ترسیم نماید و برای آن استدالل کند.
با توجه به شرایط بومی مدرسه ،تمام امکان هایی که دانش آموزان پس از
اتمام دورۀ متوسطه می توانند انتخاب کنند ،در نظر گرفته می شود و از میان آنها
انتخاب و به نحوی در برنامه معرفی می شود.
در صورتی که امکان تجربه واقعی کسب و حرفه ای در محله یا مکانی قابل
اعتماد وجود داشته باشد ،دانش آموز می تواند در خالل یک دوره کوتاه استاد
شاگردی ،حرفه و شغل ها را بشناسد.
کار و فناوری ،مطالعات اجتماعی

ج .حجم زمانی و چگونگی
زمان بندی اجرا

برنامه ریزی و انتخاب شغل ها و رشته ها و تعیین افرادی از هر صنف برای
معرفی شغل یا رشتۀ مورد نظر .می توان در حدود  5شغل با میانگین زمانی دو
ساعت برای معرفی هر کدام و حدود  10تا 15رشته با میانگین زمانی نیم ساعت
برای معرفی هر کدام ،انتخاب کرد .همچنین می توان از تعداد مشاغل و حرف
کاست و دانش آموز از طریق کارآموزی یا رابطه استاد شاگردی به طور عمیق تری
برخی مشاغل را بشناسد.
کارآموزی و رابطه استادشاگردی میتواند ،پنج شنبهها ،یا تابستانها برگزار شود.
هماهنگی با افراد و تدوین جدول حضور آنها در مدرسه یا مراجعه به محل
اشتغال آنان .می توان برای مشاغل ،افراد و کسب و کارهای نزدیک به محل
مدرسه را انتخاب کرد تا حضور دانش آموزان در محل مورد نظر آسان تر باشد.
اجرای برنامه طبق جدول زمان بندی.
ارائۀ گزارش دانش آموزان پس از آشنایی با هر یک از شغل ها و رشته ها و ثبت
آن در پوشۀ کار.
ارائۀ گزارش نهایی دانش آموزان در قالب  های متنوع

چ .گروه مخاطبان و نحوه
انتخاب و اندازه گروه

دانش آموزان پایه نهم به صورت کالسی یا کل دانش آموزان پایه مخاطب این
برنامه می توانند باشند.

ح .فرصت های یادگیری

بازدید میدانی ،آموزش ،جلسات پرسش و پاسخ  ،حتی کارآموزی کوتاه مدت
می توانند قالب های اجرای این برنامه باشند.
در صورتی که مشاغل و حرفه های سنتی و بومی در محله یا پیرامون مدرسه
موجود باشد ،می توان از دوره های کوتاه استاد شاگردی برای شناخت آن حرفه  ها
سود برد.

خ .شرایط اجرا ،فضا و مواد ،در صورت فراهم شدن امکان بازدید از محل کسب و کار افراد ،برنامه غنی تری
منابع ،امکانات ،ابزارها و وسایل اجرا خواهد شد.
و تجهیزات مورد نیاز و ...
165

راهنمای عمل ...

می توان از والدین دانش آموزان و دیگر افراد خانواده شان برای معرفی شغل ها و
رشته های تحصیلی شان کمک گرفت و آنان با حضور در کالس یا مدرسه ،شغل
د .مجری و ارائه کننده برنامه و رشته های تحصیلی خود را معرفی کنند.
فارغ التحصیالن سال های قبل مدرسه هم می توانند گزینۀ مناسبی باشند.
صاحبان شغل ها و کسب و کار در نزدیکی محل مدرسه بهترین گزینه برای
جلب مشارکت داوطلبانه هستند.
دانش آموزان باید طبق برنامه گزارش کارهای خود را ارائه دهند و در نهایت
بتوانند پیش بینی خود برای آیندۀ تحصیلی و شغلی شان را ترسیم کنند.
شکل و نحوۀ این ارائه می تواند به صورت گزارش مکتوب ،پوستر برای معرفی
ذ .عملکرد مورد انتظار پس از شغل و رشتۀ مطلوب ،ایفای نقش در شغل مورد نظر و نیز برگزاری جلسات
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی گفتگو در دفاع از انتخاب خود باشد.
برخی از مالک های ارزشیابی با توجه به شرایط اجرای برنامه می تواند شامل
نگاه همه جانبه در ارائۀ دالیل و دقت در ترسیم ویژگی های شغل ها و نیز خالقیت
در ارائۀ بحث باشد .سطح دسترسی به این مالک ها با توجه به توانمندی های
دانش آموزان و شرایط و امکانات تعیین می شوند.
نمونه شماره یازده
الف .عنوان برنامه
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طراحی و ساخت بازی و سرگرمی رایانه ای

ب.منطق برنامه/ضرورت و
بیان مسئله

استقبال از بازی ها و سرگرمی های رایانه ای قابل نصب بر روی تلفن های هوشمند
و دیگر ابزارهای در دسترس آن قدر گسترده شده است که تقریباً نمی توان کسی
را پیدا کرد که حداقل یک سرگرمی روی تلفن همراهش نداشته باشد .اغلب این
سرگرمی ها با قیمتی بسیار ارزان عرضه می شوند و یا در ابتدا رایگان هستند
و مشتری در صورت تمایل می تواند پس از ورود به آن برای استفادۀ کامل
از برنامۀ مورد نظر آن را خریداری کند .واقعیت این است که به طور معمول
وقتی برنامه نویس برنامه ای را آمادۀ ارائه کرده است دیگر وقت و هزینه ای صرف
آن نمی کند و هرچقدر هم ارزان بفروشد باز هم سود می کند .بنابراین زمینۀ
سودآوری بسیار فراهم شده است که تقریباً نیاز به هیچ گونه سرمایه گذاری ندارد.
تنها الزم است دانش آموزان دانش و مهارت مورد نظر را فرابگیرند تا بتوانند یک
محصول قابل عرضه تولید کنند.
توانمندی تشخیص یک بازی خوب و انتخاب سرگرمی مناسب ،مهارتی است که
نیازمند آموزش است اما اگر دانش آموزان بتوانند خودشان دست به خلق سرگرمی
مناسب برای گروه سنی معینی بزنند ،به مهارت سطح باالتری دست یافته اند.
این برنامه به دنبال آن است که مهارت و قابلیت های الزم برای ساخت بازی های
رایانه ای به منظور کمک به استفاده بهینه از اوقات فراغت و نیز کسب تجربه های
اولیه در زمینه ای که قابلیت تبدیل به حرفه و شغل را دارد در دانش آموزان
محقق کند.

پ .اهداف برنامه

دانشآموز بتواند:
یک بازی و سرگرمی ساده الکترونیکی برای گروه سنی معینی طراحی کند و بسازد.

فصل چهارم :نمونه برنامه های ...

ت .محتوای برنامه یا شرح
فعالیتها

ث .موضوعات پشتیبان در
برنامه درسی تجویزی

باید با فرد /افرادی که دانش و مهارت کافی در زمینه رایانه دارند ،در انتخاب
محتوا و فعالیت ها مشورت کرد.
نرم افزارهای مناسبی که دانش آموزان می توانند از طریق آن برنامه نویسی
بیاموزند باید شناسایی و انتخاب شود.
برخی بازی های ساده ای مانند  ،X-Oمار و پله ،انواع منچ و  ...می توانند به
عنوان موضوع بازی انتخاب شوند و با ایجاد تنوع و نوآوری در آنها ،بازی های
تازه ای با الگوریتم های ساده با اقتباس از آنها طراحی کرد و ساخت.
کار و فناوری و ریاضی

ج .حجم زمانی و چگونگی
زمان بندی اجرا

تدوین محتوای برنامه به کمک دبیران عالقه مند یا سایر افراد ذی صالح بیرونی.
گروه بندی دانش آموزان و انتخاب موضوع برای طراحی بازی و سرگرمی.
در حدود  40تا  60ساعت ارائۀ محتوای برنامه به دانشآموزان و آموزش و تمرین.
در حدود ده ساعت زمان که می تواند خارج از ساعات رسمی مدرسه باشد ،برای
طراحی الگوریتم و در نهایت ارائۀ آن به معلم راهنمای مورد نظر برای تصویب.
در حدود  20ساعت زمان (با توجه به نوع الگوریتم می تواند کمتر یا بیشتر
باشد) ،برای ساخت و اجرای طرح.

چ .گروه مخاطبان و نحوه
انتخاب و اندازه گروه

برای انجام کارگروهی در این برنامه ،سه نفر در هر گروه مناسب است .کلیه دانشآموزان
دورۀ دوم ابتدایی و دوره اول متوسطه میتوانند مخاطب این برنامه باشند.

ح .فرصت های یادگیری

آموزش نرم افزار برنامه نویسی ،کار عملی ،پروژۀ کوچک.

برای اجرای این برنامه الزم است مدرسه سایت رایانه ای مجهزی در اختیار
خ .شرایط اجرا ،فضا و مواد،
داشته باشد.
منابع ،امکانات ،ابزارها و
البته می توان این برنامه را بیرون از مدرسه و برای نمونه در هنرستان های
وسایل و تجهیزات مورد نیاز
دارای امکانات منطقه برگزار کرد.
و ...
یکی از همکاران مدرسه که دانش کامپیوتری الزم را دارد ،می تواند اجرای این
برنامه را برعهده داشته باشد.
ممکن است بتوان برخی فارغ التحصیالن سال های قبل مدرسه را که
توانمندی های معینی در این زمینه دارند دعوت به همکاری کرد.
در صورتی که هیچ کدام از گزینه های گفته شده فراهم نشد ،می توان از
د .مجری و ارائه کننده برنامه
هنرستان های منطقه ،دانشکده های فنی ،یا پژوهش سرا و فرهنگ سرای محل
و  ...برای اجرا دعوت به عمل آورد.
باید توجه داشت ،مجری فردی بازی دوست و بسیار بازی کرده باشد و فهم
خوبی از دنیای بازی داشته باشد تا ایده های اولیه دانش آموزان را زود هنگام
قضاوت و نابود نکند.
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مالک های زیر می توانند برای ارزشیابی فعالیت ها در نظر گرفته شوند:
رعایت زمان بندی حین طراحی و اجرا.
کار گروهی و همکاری و هماهنگی با دیگر گروه ها.
قابلیتهای محصول نهایی از نظر اجرای درست برنامه و رفع نقطه ضعفهای احتمالی.
جذابیت بازی و نظر مخاطبان آن.
ذ .عملکرد مورد انتظار پس از مالک های ارزشیابی باید از ابتدا با توافق گروه مشارکت کننده در برنامه تدوین
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی شود و به اطالع دانش آموزان برسد .البته ممکن است الزم باشد در فرایند تکوین
و تکامل برنامه در این مالک ها تجدید نظر کرد .می توان فرم ارزشیابی اولیه را از
ابتدا در اختیار گروه ها گذاشت تا در حین کار بتوانند خود را بسنجند.
بخشی از ارزشیابی نهایی را می توان به امتیازدهی مخاطبان و استفاده کنندگان
بازی اختصاص داد .به این صورت که سرگرمی ها به طور رایگان به تعدادی عرضه
شود و آنها مانند دیگر سرگرمی هایی که استفاده می کنند ،به این محصوالت
امتیاز دهند.
نمونه شماره دوازده
الف .عنوان برنامه

ب.منطق برنامه/ضرورت و
بیان مسئله

پ .اهداف برنامه

طراحی و ساخت اسباب بازیهای مکانیکی و الکترونیکی
امروزه با باال رفتن سطح رفاه در جوامع انسانی و برآورده شدن نیازهای اولیۀ
افراد ،نیازهایی که زمانی جنبۀ جانبی و تفننی داشتند ،به اندازۀ نیازهای اولیه
مهم شده اند .اوقات فراغت و چگونگی مدیریت آن ،از چنان جایگاهی برخوردار
است که بخش قابل توجهی از چرخۀ اقتصادی دنیا در خدمت چنین فعالیت هایی
می چرخد .به این منظور بازی ها و سرگرمی های بسیاری دائماً طراحی و تولید
می شود .البته بازی و سرگرمی برای گروه سنی کودکان (افراد زیر دوازده
سال) همیشه بازار داشته است اما در عصر حاضر دیگر کودکان تنها مخاطبان
سرگرمی ها نیستند و می توان بازی هایی طراحی و ابداع کرد که برای نوجوانان،
جوانان و بزرگساالن نیز سرگرم کننده باشد.
دانش آموز باید بتواند:
بازی و سرگرمی مناسبی برای یک گروه سنی معین طراحی و تولید کند.
در برخی مدارس کالسها و کارگاههای رباتیک برگزار میشود که معموالً برای آنها از
بستههای نیمهآماده و گران قیمت استفاده میشود .محصوالت این کالسها به صورت
رباتهایی با اهداف معین در مسابقات شرکت داده میشوند .این یک برنامۀ موجود در
بازار است که اگر مدیر و شورای مدرسه تصمیم گرفت میتواند از آن بهره ببرد.

ت .محتوای برنامه یا شرح
فعالیتها
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اما در این برنامه منظور ،تولید محصوالت کوچک قابل عرضه به عنوان
اسباب  بازی است که می توانند بسیار هم ساده باشند و با ابزارهای اولیه و قابل
دسترس برای اکثر افراد تهیه شوند .اسباب بازی های کوچکی که با یک باتری
کار می کنند یک محصول الکترونیکی هستند .اسباب بازی های کوچک کوکی و
یا ساده تر از آن بازی هایی که داخل تخم مرغ های شانسی پیدا می شوند اغلب یک
ابزار سادۀ مکانیکی هستند .ترکیب یک بازی سادۀ مکانیکی با یک کنترل کنندۀ
الکترونیکی می تواند یک ربات ساده بسازد.
در این برنامه می توان با توجه به تخصص فردی که مسئولیت ارائۀ برنامه را به
عهده گرفته است ،برنامه را به نوع خاصی از انواع این بازی ها محدود کرد.

فصل چهارم :نمونه برنامه های ...

ث .موضوعات پشتیبان در
برنامه درسی تجویزی

کار و فناوری ،ریاضی ،علوم تجربی

ج .حجم زمانی و چگونگی
زمان بندی اجرا

تدوین محتوای برنامه به کمک مجری/مجریان.
در حدود پنج ساعت ارائۀ محتوای برنامه به دانشآموزان و گروهبندی
دانشآموزان و ایدهپردازی برای طراحی و اجرای درون گروهها .دانشآموزان باید
مطلع باشند که طرحها باید قابلیت اجرایی بدون صرف هزینۀ قابل توجه را داشته
باشند.
در حدود ده ساعت زمان که می تواند خارج از ساعات رسمی مدرسه باشد ،برای
طراحی و در نهایت ارائۀ طرح ها به معلم راهنمای مورد نظر برای تصویب طرح.
در حدود  40ساعت زمان (با توجه به نوع طرح می تواند کمتر یا بیشتر باشد)،
برای ساخت و اجرای طرح.
در حدود ده ساعت زمان برای آماده سازی نمایشگاه و ارائۀ آثار دانش آموزان.
خوب است پیش از آغاز برنامه ،از دانش آموزان خواست اسباب بازی های
موجود در بازار را بشناسند و حتی با آنها بازی کنند تا ایده هایی برای ساخت
اسباب بازی کسب کنند.

چ .گروه مخاطبان و نحوه
انتخاب و اندازه گروه

سه نفر در هر گروه مناسب است.
نحوۀ انتخاب می تواند با توجه به عالقه دانش آموزان به موضوع باشد .یعنی ابتدا
هر تعداد از دانش آموزان که به طراحی سرگرمی از نوع خاصی عالقه مند هستند،
در اولین جلسۀ مربوط به آن موضوع شرکت می کنند و در همان جلسه افراد به
گروه های سه نفره تقسیم می شوند.

ح .فرصت های یادگیری

کار عملی ،اجرای پروژه

خ .شرایط اجرا ،فضا و مواد ،آزمایشگاه علوم مدارس بعضاً ابزارهای الزم برای اجرای چنین برنامهای را دارند.
منابع ،امکانات ،ابزارها و
وسایل و تجهیزات مورد نیاز
و ...
دبیر فیزیک یا آزمایشگاه علوم مدرسه می توانند مسئولیت هدایت دانش آموزان
برای ساخت دست سازه های مکانیکی سرگرم کننده را به عهده بگیرند.
گاهی ممکن است بتوان از برخی از فارغ التحصیالن سال های قبل مدرسه که
دانشجوی رشته های مرتبط مانند فیزیک ،مهندسی مکانیک ،مهندسی برق یا
د .مجری و ارائه کننده برنامه سخت افزار کامپیوتر هستند ،دعوت به همکاری کرد.
به عالوه می توان از افراد ذی صالح در هنرستان های منطقه ،دانشکده های فنی،
یا پژوهش سرا و فرهنگ سرای محل برای اجرا دعوت به عمل آورد.
باید توجه داشت ،مجری فردی بازی دوست و بسیار بازی کرده باشد و فهم
خوبی از دنیای بازی و اسباب بازی داشته باشد تا ایده های اولیه دانش آموزان را
زود  هنگام قضاوت و نابود نکند.
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نکات زیر می توانند برای ارزشیابی فعالیت ها در نظر گرفته شوند:
رعایت زمان بندی حین طراحی و اجرا.
کار گروهی و همکاری و هماهنگی با دیگر گروه ها.
قابلیت های محصول نهایی از نظر جذابیت ایده ،خالقیت در طراحی ،درست
کار کردن و ظرافت ساخت.
ذ .عملکرد مورد انتظار پس از مالک های ارزشیابی باید از ابتدا با توافق گروه مشارکت کننده در برنامۀ درسی
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی تدوین شود و به اطالع دانش آموزان برسد ،البته متناسب با رشد و پیشرفت برنامه
امکان تجدید نظر و تغییر در مالک های ارزشیابی باید وجود داشته باشد .می توان
فرم ارزشیابی اولیه را هم از ابتدا در اختیار گروه ها گذاشت تا در حین کار بتوانند
خود را بسنجند.
در نهایت در روز نمایشگاه گروهی می توان از هر گروه خواست کار دیگر گروه ها
را براساس فرم ارزشیابی داوری کنند و این داوری ها در کنار داوری معلمان
راهنما و سایر دانش آموزان برای انتخاب بهترین طرح ها مورد استفاده قرار گیرد.
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نمونه شماره سیزده
الف .عنوان برنامه

بازطراحی و آمادهسازی سرگرمیهای مداد و کاغذی یا سایر بازیهای
محلی

ب.منطق برنامه/ضرورت و
بیان مسئله

گسترش دانش و فناوریها موجب شده سرگرمیها و تفریحات دورهمی گذشته
به دست فراموشی سپرده شوند .اعضای خانواده و دوستان نمیدانند اوقات فراغت
خود را چگونه در خانه به صورت جمعی و با فعالیتی مشترک و مفرح سپری کنند.
هر یک به تنهایی گوشی تلفن به دست در گوشه ای غرق دنیای مجازی میشود و
خود و خانوادهشان را از تجربه لذت بخش با هم بودن و احساس نزدیکی و صمیمیت
محروم میکنند .در گذشته اگر خانوادهها یا دوستان دور هم جمع میشدند ،اغلب
میتوانستند با انواع بازیهای بومی /محلی یا چند مداد و چند برگ کاغذ سرگرمی
خوبی فراهم کنند و لحظات شاد و مفرحی بهصورت جمعی داشته باشند .اگر با کمی
خالقیت تغییر و نوآوری در بازیهای قدیمی بهوجود آید و تدابیر جذابی برای انجام
آنها اندیشیده شود ،افراد از آن استقبال خواهند کرد .برای مثال اگر بتوان برگههای
ضخیم و بادوامی با جداول مرتب و زیبا با روکش براق برای بازی اسم و فامیل،
نقطه بازی یا ناو و لنج طراحی کرد ،که مخاطبان بتوانند روی آن با ماژیک وایتبرد
بنویسند و پاک کنند ،خانوادهها از اینکه در کنار فرزندانشان بازیهای دوران کودکی
را به یاد بیاورند ،استقبال خواهند کرد .مثال دیگری برای این نوع بازیها طراحی
انواع بازی با کارت است که اگر خالقانه و جذاب باشد ،جای خود را باز خواهد کرد.
این برنامه به دنبال آن است که چگونه میتوان خالقیت و نوآوری دانشآموزان را
در جهت داشتن اوقات فراغتی مفرح و سالم در جمع خانواده و دوستان هدایت
کرد .بازطراحی بازیهای ساده و محلی میتواند مهارتها و توانمندیهایی را
در دانشآموزان پرورش دهد و به نمایش بگذارد که معموالً در دیگر فعالیتهای
مدرسه دیده نمیشود .از طرفی چنین فعالیتهایی میتواند گام اولیه ای باشد که به
کارآفرینی و تولید و عرضۀ یک محصول نهایی قابل فروش منجر میشود.

پ .اهداف برنامه

دانش آموز باید بتواند:
با بازطراحی سرگرمیها و بازیهای قلمی کاغذی /محلی  -بومی گذشته و
نوآوری و خالقیت ،گونههای جدیدی از بازی و سرگرمی ابداع کند و بسازد.

ت .محتوای برنامه یا شرح
فعالیتها

برای این برنامه الزم است فهرستی از بازی های فردی ،دونفره یا جمعی قابل
اجرا درون کالس/خانه که دانش آموزان از قبل با آنها آشنا هستند ،فراهم شود.
روش بارش مغزی برای این منظور خوب است.

ث .موضوعات پشتیبان در
برنامه درسی تجویزی

الزم است معلم هم بازی هایی به فهرست اضافه کند ،زیرا رواج این بازی ها
در سال های اخیر کمتر شده است و ممکن است دانش آموزان با بسیاری از این
بازی ها آشنا نباشند.
می توان از دانش آموزان خواست با مطالعه یا گفتگو با والدین یا سایر افراد مطلع
اطالعات بیشتری در این زمینه کسب کنند.
در ادامه توجه دانشآموزان به این نکته جلب میشود که چگونه میتوان برای
هریک از این سرگرمیها ابزاری قابل عرضه طراحی کرد که جذابیت کافی داشته
باشد .پس از ایدهپردازی اولیه گروهها تشکیل میشوند و یک تا سه هفته فرصت
دارند ایدههای بیشتر و نوآورانهتری ارائه دهند و در ادامۀ برنامه ایدهها را اجرا کنند.
تربیت بدنی ،کار و فناوری ،هنر ،ریاضی
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ج .حجم زمانی و چگونگی
زمان بندی اجرا

تدوین ایده های اولیه به کمک همکاران داوطلب و دانش آموزان با برگزاری یک
جلسه بارش مغزی.
یک الی دو جلسه ارائۀ محتوای برنامه به دانشآموزان و ایدهپردازی اولیه و گروهبندی.
در حدود ده ساعت زمان که می تواند خارج از ساعات رسمی مدرسه باشد ،برای
طراحی و در نهایت ارائۀ طرح ها به معلم راهنمای مورد نظر برای تصویب طرح.
در حدود  20ساعت زمان (با توجه به نوع طرح می تواند کمتر یا بیشتر باشد)،
برای ساخت و اجرای طرح.
در حدود ده ساعت زمان برای آماده سازی نمایشگاه و ارائۀ آثار دانش آموزان.

چ .گروه مخاطبان و نحوه
انتخاب و اندازه گروه

سه نفر در هر گروه مناسب است .برای چنین برنامه ای ،بسته به طرحی که قرار
است اجرا شود می توان گروه های با تعداد دو یا چهار نفره هم داشت.
کلیه دانش آموزان پایۀ چهارم تا نهم می توانند مخاطب این برنامه باشند.

ح .فرصت های یادگیری

کار عملی ،پروژۀ کوچک.

بازی یا سرگرمی مورد نظر می تواند کام ً
ال ابداعی باشد یا شکل به روز شده یا
خ .شرایط اجرا ،فضا و مواد،
جدیدی از بازی های قدیمی یا محلی باشد.
منابع ،امکانات ،ابزارها و
برنامۀ پیشنهادی نیاز به امکانات خاصی ندارد .می توان مقداری چسب و قیچی
وسایل و تجهیزات مورد نیاز
و کاغذ و مقوا و دیگر لوازم التحریر در دسترس تهیه کرد ،لوازم مصرفی مانند کاغذ
و ...
را باید به مقدار معین و محدود در اختیار هر گروه گذاشت و لوازم دیگر را می توان
به صورت اشتراکی در کالس مورد استفاده قرار داد.
گروهی داوطلب از معلمان یا کارکنان مدرسه می توانند هدایت دانش آموزان
در اجرای پروژه ها را به عهده بگیرند .این افراد باید به بازی و سرگرمی عالقه مند
د .مجری و ارائه کننده برنامه باشند و دنیای بازی را بشناسند .در غیر این صورت ایده های اولیه دانش آموزان را
تشخیص نمی دهند یا با ارزیابی زودهنگام آنها را از بین خواهند برد.
می توان برخی فارغ التحصیالن سال های قبل مدرسه را که توانمندی های
معینی در زمینۀ مورد نیاز مدرسه دارند دعوت به همکاری کرد.
نکات زیر می توانند برای ارزشیابی فعالیت مورد نظر ،در نظر گرفته شوند:
رعایت زمان بندی حین طراحی و اجرا.
کار گروهی و همکاری و هماهنگی با دیگر گروه ها.
قابلیت های محصول نهایی.
مالک های ارزشیابی می تواند با توافق گروه مشارکت کننده در برنامۀ درسی
و دانش آموزان تدوین شود .فرم تهیه شده برای ارزشیابی از ابتدا در اختیار
ذ .عملکرد مورد انتظار پس از گروه ها گذاشته می شود تا در حین کار بتوانند خود را بسنجند .البته ممکن
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی است الزم باشد در این مالک ها با پیشرفت و نهایی شدن کار و با طرح موضوع از
طرف دانش آموزان تجدید نظر کرد .در نهایت در روز نمایشگاه گروهی می توان
از هر گروه خواست کار دیگر گروه ها را براساس فرم ارزشیابی داوری کنند و
این داوری ها در کنار داوری معلمان راهنما و دانش آموزان برای انتخاب بهترین
طرح ها مورد استفاده قرار گیرد.
بهعالوه میتوان از مقایسه بازیها و سرگرمیهای تولید شده ،بر اساس مالکهای
مقایسهای ارزشیابی از محصوالت استفاده کرد.
172

فصل چهارم :نمونه برنامه های ...

نمونه شماره چهارده
الف .عنوان برنامه

شناخت حقوق ،قوانین و پیشگیری از آسیب های اجتماعی

ب.منطق برنامه/ضرورت و
بیان مسئله

شناخت قوانین مدنی یکی از ضروری ترین موضوعات الزم برای زندگی در جامعه
است که گستردگی دامنه آن باعث شده به اندازه کافی در دوره های آموزش
عمومی نتوان به آن پرداخت .بعضاً نوجوانان و جوانان بدون آنکه از پیامدهای
قانونی کارهای خود مطلع باشند ،گرفتار آسیب های اجتماعی و مشکالت حقوقی
می شوند و از سوی دیگر ممکن است گاهی افرادی از عدم آگاهی جوانان
سوءاستفاده کنند و با بزرگ جلوه دادن پیامدهای خطاهای کوچک ،آنان را وادار
به باج دادن و ورود به ورطه های خطرناک تر کنند .شناخت قوانین و زمینه های
آسیب زا ،با گسترش دنیای مجازی و از بین رفتن مرزها و حریم خانواده و مدرسه
ضرورتی بیش از پیش یافته است.
این برنامه به دنبال آن است که چطور می توان دانش آموزان را با شناخت حقوق
و قوانینی که در بافت و زمینه اجتماع محلی شان به آن نیاز دارند ،از آسیب ها و
معضالت اجتماعی که می تواند آنان را تهدید کند دور کرد و آنها را از نظر حقوقی
در مسیر زندگی بی خطر و سالمی قرار داد.

پ .اهداف برنامه

دانش آموز باید بتواند:
قوانین و مقرراتی را که در بافت و زمینه اجتماع محلی شان ،برای داشتن
زندگی سالم از نظر حقوقی به آن نیاز دارد ،بشناسد و گزارشی تحلیلی از چگونگی
جلوگیری از ابتال به آسیب ها و مشکالت اجتماعی که بیشتر آنها را تهدید می کند،
ارائه کند.

ت .محتوای برنامه یا شرح
فعالیتها

می توان با توجه به محیط فرهنگی ،اجتماعی /اقتصادی زندگی دانش آموزان و
مسائل و مشکالت حقوقی در کمین آنان ،دسته ای از قوانین و مقرراتی را که
شناخت آنها برای دانش آموزان ضرورت دارد ،انتخاب کرد و با کمک مشاوران،
صاحب نظران تعلیم و تربیت ،کارشناسانی از کالنتری ،ادارۀ آگاهی ،پلیس فتا یا
راهنمایی و رانندگی محل مدرسه ،آنها را عرضه کرد.

ث .موضوعات پشتیبان در
برنامه درسی تجویزی

ج .حجم زمانی و چگونگی
زمان بندی اجرا

آمادگی دفاعی ،مطالعات اجتماعی
هر مدرسه بر حسب تجارب سال های پیشین خود و مواردی از مشکالت ،موارد
انضباطی شدید و معضالتی که دانش آموزانش با آن مواجه شده اند ،با همفکری
اولیا ،مشاور ،شورای دبیران و کارشناسان شایسته بیرونی درباره محتوای مناسب
تصمیم گیری کند.
ارائۀ محتوا با هماهنگی با مدیر ،شورای مدرسه و کارشناس انتخاب شده،
می تواند به صورت بازدید میدانی ،نمایش فیلم های آموزشی ،آموزش به همراه
جلسه پرسش و پاسخ با حضور صاحب نظراتی ،سمینار یا  ...باشد.
پوسترها و گزارشهایی از آموختههای دانشآموزان در مدرسه برای بازدیدکنندگان
ارائه شود.
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چ .گروه مخاطبان و نحوه
انتخاب و اندازه گروه
ح .فرصت های یادگیری

مخاطب این برنامه کلیه دانشآموزان دوره دوم ابتدایی و دوره اول متوسطه
هستند .برای ارائۀ نهایی آموختههای دانشآموزان میتوان آنها را به گروههای سه
الی پنج نفره تقسیمبندی کرد.
بازدید ،مشاهدۀ فیلم و شرکت در جلسات بحث و گفتگو /پرسش و پاسخ ،تهیۀ
پوستر ،اطالعات نگار و روزنامه دیواری به صورت گروهی برای ارائۀ آموخته ها.

می توان از برخی از اولیای دانش آموزان که اطالعات و تخصص کافی دارند
دعوت به همکاری کرد.
شناخت و همکاری مدرسه با افراد ذی صالح محلی یا افرادی از محل با
تخصص های علوم تربیتی ،مشاوره ،حقوق ،روان شناسی ،مأمور صاحب نظر در
خ .شرایط اجرا ،فضا و مواد ،تخلفات فضای مجازی و شبکه ،پلیس راهنمایی و رانندگی ... ،می تواند در کیفیت
منابع ،امکانات ،ابزارها و
اجرای این برنامه نقش داشته باشد.
وسایل و تجهیزات مورد نیاز
می توان در روز بازدید از پوسترهای دانش آموزان ،فضای محل بازدید را به
و ...
شکل یک شهر کوچک خیابان بندی کرد و قوانینی برای تردد افراد تدوین کرد
که موجب تسهیل بازدید از نمایشگاه نیز باشد .برای این منظور لزومی به آماده
کردن دیوارهای واقعی نیست و حتی می توان با یک بسته چسب نواری کاغذی
پهن حیاط مدرسه را خیابان بندی کرد.
برای اجرای این برنامه می توان از کالنتری ،ادارۀ آگاهی ،راهنمایی و رانندگی
یا پلیس فضای مجازی برای مشارکت دعوت به همکاری کرد.
می توان از وکیل دادگستری آشنا به مسائل و نیازهای حقوقی جوانان برای
د .مجری و ارائه کننده برنامه اجرای این برنامه نیز دعوت کرد.
این برنامه ،پیش از اجرا باید حتماً در شورای مدرسه طرح شود و ابعاد و زوایای
مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد تا آثار احتمالی منفی به دنبال نداشته باشد.
مدیر مدرسه الزم است شخصاً بر جزئیات این برنامه نظارت داشته باشد.
انتظار می رود در پایان برنامه دانش آموزان بتوانند برنامه ای برای ترویج
قانون مداری در مدرسه ترتیب دهند و اجرا کنند و در این برنامه آموخته های خود
را در قالب های مختلف مانند میزگرد ،ارائۀ سخنرانی ،ارائۀ پوستر ،اطالعات نگار،
ذ .عملکرد مورد انتظار پس از ایفای نقش در یک نمایش و ...ارائه کنند.
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی مالک ارزیابی این فعالیت ها ،اموری مانند پوشش مناسب و کامل مطالب ،توجه
و تغییر نگرش دانش آموزان ،لحاظ کردن ابعاد هنری و نوآورانه در ارائه فعالیت ها،
و توان تأثیرگذاری بر مخاطبان .... ،است.
انتظار می رود با اجرای این برنامه از برخی آسیب های اجتماعی که متوجه
دانش آموز است ،کاسته شود.
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نمونه شماره پانزده
الف .عنوان برنامه

زندگی سالم

ب.منطق برنامه/ضرورت و
بیان مسئله

داشتن یک زندگی سالم ،مستلزم سالمت بدنی ،روانی ،خانوادگی و اجتماعی
است .سبک زندگی سالم مجموعه ای از انتخاب های افراد متناسب با موقعیت های
زندگی است که بر روی رفتارهای مرتبط با سالمتی تأثیرگذار است .برخی ابعاد
زندگی سالم شامل ورزش و تفریح ،توجه به تغذیۀ سالم و حفظ تناسب اندام ،مقابله
با بیماری های مسری و رفتارهای پرخطر ،ایمنی و بهداشت ،انتخاب مناسب لباس
و ظاهر ،ارتباط و برخورد محترمانه و در صورت نیاز قاطعانه با دیگران ،احترام به
عقاید و اعتقادات دیگران و  ...است .نکات دیگری هم وجود دارد که با توجه به
اختصاصات مکانی ،فرهنگی و اجتماعی محل زندگی دانش آموزان مطرح است و
اولیای مدرسه ،ممکن است کسب آنها را ضروری تشخیص دهند .برای مثال برای
زندگی در کالن شهرها باید تا حد امکان از وسایل نقلیۀ عمومی استفاده کرد و
یا در شهرهای ساحلی باید هنگام شنا به نکات ایمنی توجه کرد و یا در روستاها
باید مراقب مراتع و دیگر منابع مشترک بود .برنامۀ درسی رسمی در مقاطع
پایین تر تا حدودی به برخی از این امور پرداخته است اما به نظر می رسد در دوره
دوم متوسطه که دانش آموزان در آستانۀ ورود به جامعه هستند ،می توان بیشتر و
صریح تر راجع به تصمیم گیری های مرتبط با زندگی سالم با ایشان سخن گفت.
این برنامه در جستجوی آن است که چگونه دانش آموزان می توانند دانستنی ها،
مهارت ها ،نگرش ها و شایستگی های الزم برای برخورداری از سبک زندگی سالم
را کسب کنند.

پ .اهداف برنامه

دانش آموز باید بتواند:
با رصد روزانه فعالیت های مرتبط با سالمت خود ،مؤلفه ها و ارکان مهم
تشکیل دهنده سبک زندگی سالم را بشناسد و تغییرات الزم را در این فعالیت ها
به منظور داشتن سبک زندگی سالم به وجود آورد.

ت .محتوای برنامه یا شرح
فعالیتها

با توجه به شرایط بسیار متنوع دانش آموزان در مدارس مختلف کشورمان ،این
برنامه با محتواها و فعالیت های بسیار متنوع قابل اجراست .آنچه در ذیل می آید
به عنوان مثال و صرفاً با توجه به سالمت جسمی است.
در برخی مناطق مانند شهرهای صنعتی اضافه وزن و کم تحرکی سالمت
دانش آموزان را تهدید می کند ،در منطقه ای دیگر ممکن است به دلیل آب و هوا و
شرایط جغرافیایی کمبود ویتامین ها باعث رواج بیماری های خاصی شده باشد .از
نظر اجتماعی هم فرهنگ مناطق مختلف با هم تفاوت دارد .مشورت با مسئوالن
بهداشت و درمان منطقه و نیز روانشناسان و مشاوران آگاه به آسیب های اجتماعی
محیط می تواند به نیازسنجی مدرسه در خصوص محتوا کمک کند.
برای مثال فعالیت زیر را می توان برای اجرا در هر شرایطی پیشنهاد کرد:
از دانش آموزان می خواهیم برای مدت یک هفته تمام فعالیت های خود ،شامل
زمان دقیق خوابیدن و بیدار شدن و نیز مقدار و نوع مواد غذایی مصرفی شان را
یادداشت کنند .این یادداشت قرار نیست در اختیار کس دیگری غیر از خودشان
قرار گیرد .در پایان این مدت معلم روش محاسبۀ کالری مواد غذایی و نیز
کالری هایی که سوزانده اند را به آنها آموزش می دهد و از آنها می خواهد هر
مورد را برای برنامۀ خود محاسبه کنند .هر دانش آموز باید موارد دیگری از جمله
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بررسی کافی بودن میزان خواب و زمان مناسب آن ،کافی بودن میزان تحرک و فعالیت
روزانه و هفتگی و مواردی از این دست که روی سالمتی افراد تأثیر دارد ،را برای خود
رصد کند .این فعالیت در ماههای بعد هم تکرار میشود و دانشآموزان هر ماه یک هفته
از زندگی خود را رصد میکنند و تغییرات مثبت را در کالس گزارش میکنند.
ث .موضوعات پشتیبان در
برنامه درسی تجویزی

ج .حجم زمانی و چگونگی
زمان بندی اجرا

چ .گروه مخاطبان و نحوه
انتخاب و اندازه گروه

ح .فرصت های یادگیری

تربیت بدنی ،تفکر و سبک زندگی ،تفکر و پژوهش ،علوم تجربی
زمانبندی این برنامه میتواند با توجه به محتوای انتخاب شده و امکانات مدرسه
متفاوت باشد :از حداقل  10ساعت شامل  5جلسه سخنرانی یا پخش فیلم تا 40
ساعت شامل  5کارگاه فعالیت محور یک روزه برای آموزش .به این صورت که مث ً
ال
اگر قرار است فعالیت رصد یک هفتهای سبک زندگی اجرا شود ،در حالت اول
فقط روش محاسبه در کالس آموزش داده میشود و انجام فعالیت به زمانهای
فراغت دانشآموز واگذار میشود اما در حالتی که زمان بیشتری برای اجرای برنامه
در اختیار داریم ،میتوان از دانشآموزان خواست شرح فعالیتهای روزمرۀ خود
را همراه داشته باشند و در کارگاه محاسبات الزم را انجام دهند و در صورت نیاز
از معلم خود راهنمایی بگیرند .در هر صورت تأکید میشود که دانشآموز مجبور
نیست برنامۀ خود را به طور کامل در اختیار دیگران قرار دهد بلکه میتواند راجع
به هر قسمتی از آن که تمایل دارد ،گفتگو کند و پرسشهای خود را بپرسد.
این  5جلسه می تواند به صورت ماهیانه برای ماه های آبان ،آذر ،بهمن ،اسفند
و فروردین برنامه ریزی شود.
در هر دو حالت می توان یک برنامۀ یک روزه در اردیبهشت ماه به عنوان
اختتامیه برای ارزشیابی تدارک دید.
مخاطبان این برنامه می توانند کلیه دانش آموزان دوره دوم ابتدایی و دوره اول
متوسطه باشند.
می توان دانش آموزان را از ابتدا به گروه های سه الی پنج نفره تقسیم بندی کرد.
ارائۀ محتوا می تواند با توجه به روش انتخاب شده جمعی یا گروهی باشد اما در هر
صورت برای ارزشیابی نهایی دانش آموزان می توانند فعالیت های خواسته شده را
در قالب گروهی ارائه دهند.
کار عملی ،کار گروهی ،موقعیت های واقعی زندگی.

اگر امکان پخت و پز غذا در مدرسه فراهم باشد ،بخشی از برنامه می تواند در
قالب آموزش پخت غذاهای ساده و سالم اجرا شود .در غیر این صورت گفتگو و
خ .شرایط اجرا ،فضا و مواد ،اطالع رسانی از طریق پوسترهای مناسب و یا پخش فیلم های کوتاه آگاهی بخش
در فواصل زمانی معین می تواند برای ایجاد عادت های غذایی مناسب ،مفید باشد.
منابع ،امکانات ،ابزارها و
برای تثبیت بیشتر آموخته ها ،کنترل و برنامه ریزی برای بوفۀ مدرسه را می توان
وسایل و تجهیزات مورد نیاز
به گروهی از دانش آموزان سپرد.
و ...
برنامه ریزی برای روزانه ده دقیقه ورزش منظم با هر امکاناتی امکان پذیر است.
با توجه به امکانات مدرسه می توان برای دیگر اجزای محتوا برنامه ریزی کرد.
این برنامه می تواند توسط دبیران و اولیای دانش آموزان اجرا شود.
همچنین می توان از متخصصان و افراد شایسته بیرونی برای همکاری در
د .مجری و ارائه کننده برنامه
بخش هایی از برنامه دعوت به همکاری کرد.
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می توان در انتهای برنامه یک روز را به عنوان جشنوارۀ زندگی سالم در مدرسه
تعیین کرد.
ذ .عملکرد مورد انتظار پس از برنامه ریزی برای چنین روزی از ترتیب برنامه ها ،دعوت از مهمانان ،پذیرایی
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی و اجرای برنامه ها را می توان به خود دانش آموزان سپرد .عملکرد دانش آموزان با
توجه به توانمندی هایشان در این برنامه می تواند مالک ارزشیابی مناسبی باشد.
قرار گرفتن در چنین موقعیتی که یک موقعیت واقعی با مسئولیت های معین
است ،خود یادگیری های بسیاری را به همراه دارد.

نمونه شماره شانزده
الف .عنوان برنامه

کارگاه شعرخوانی

ب.منطق برنامه/ضرورت و
بیان مسئله

شعر و کالم منظوم در فرهنگ و اندیشه ایرانی جایگاه ممتاز و رفیعی دارد.
شعرخوانی در جمعهای دوستانه و با صدا و اجرای خوانندگان معروف معموالً
مورد عالقه عده زیادی از دانشآموزان است .بهعالوه مضامین بسیاری از اشعار ما
مشحون از حکمت و نغز و نکات اخالقی آموزنده است .شعر نقش مهمی در پرواز
اندیشه و افزایش قدرت تخیل دارد .این برنامه به دنبال آن است که چگونه میتوان
ذائقه زیبایی شناختی و ادبی دانشآموزان را به کمک شعر و نظم فارسی اعتالء
داد و آنان را بیش از پیش با حکمت ،ظرایف سخن و نکات اخالقی مأنوس کرد.

پ .اهداف برنامه

دانش آموز باید بتواند:
شعرهای مورد مطالعه را به شیوه ای روان و رسا بخواند ،دکلمه و درباره آنها
بحث و گفتگو کند.

ت .محتوای برنامه یا شرح
فعالیتها

محتوای برنامه می تواند از میان اشعار معاصر و جدید یا آثار کالسیک مانند
شاهنامۀ فردوسی ،مثنوی معنوی موالنا ،دیوان شمس موالنا ،دیوان حافظ،
بوستان سعدی ،غزلیات سعدی ،منطق الطیر عطار ،دیوان شیخ بهایی ،دیوان
پروین اعتصامی ،مجموعه اشعار نیما یوشیج ،هشت کتاب سهراب سپهری و ...
انتخاب شود.
با توجه به امکانات مدرسه در همراه کردن نیروهای متخصص و عالقه مند،
کارگاه شعرخوانی می تواند به چند کالس مجزا با دبیران یا دانش آموزان سرآمد
مختلف تقسیم شود و هر کالس به یکی از آثار اختصاص یابد.
برای مثال ،فعالیت زیر میتواند در کالس حافظخوانی اجرا شود :برای شروع هر
جلسه یکی از غزلهای دیوان حافظ توسط معلم یا یکی از دانش آموزان ،خوانده
شود و راجع به مفاهیم و معانی آن بحث وگفتگو کنند.
میتوان آغاز کالس از دانشآموزان خواست همگی فاتحهای به روح لسان  الغیب
بفرستند و نیت کنند ،آنگاه تفألی به دیوان او زده شود و برنامهاینگونه شروع شود.

ث .موضوعات پشتیبان در
برنامه درسی تجویزی

فارسی
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ج .حجم زمانی و چگونگی
زمان بندی اجرا

جلسات چنین کارگاهی بهتر است از پیوستگی مناسبی برخوردار باشد.
می توان برای یک سری جلسات دو ساعتۀ هفتگی برنامه ریزی شود که درطول
سال تحصیلی ادامه یابد.
می توان آخرین جلسه را طوالنی تر و به صورت شب شعر شامل شعرخوانی و
مشاعره برگزار کرد.

چ .گروه مخاطبان و نحوه
انتخاب و اندازه گروه

اگر برنامه محدود به انتخاب یک کتاب باشد ،می تواند کالس به کالس و در
زمان های جداگانه مانند دیگر اجزای برنامه درسی تنظیم شود.
اگر برنامه شامل چند کتاب و اثر مختلف با دبیران متفاوت باشد ،می توان یک
ساعت معین از هفته را به آن اختصاص داد و امکان انتخاب موضوع و تقسیم بندی
دانش آموزان بین کالس ها را فراهم کرد.

ح .فرصت های یادگیری

آموزش ،فعالیت جمعی

خ .شرایط اجرا ،فضا و مواد،
منابع ،امکانات ،ابزارها و
وسایل و تجهیزات مورد نیاز
و ...

این برنامه با وجودکتابخانۀ مدرسه و چند کتاب قابل اجرا است و به تجهیزات
خاصی نیاز ندارد.

معلمان ادبیات فارسی مدرسه و یا دیگر معلمان یا کارکنان مدرسه که به
د .مجری و ارائه کننده برنامه ادبیات عالقه مند هستند می توانند در اجرای چنین برنامه ای همکاری کنند.
میتوان از برخی از دانشآموختگان سالهای قبل مدرسه نیز در صورت توانمندی
و عالقه برای اجرای این برنامه کمک گرفت.
انتظار می رود دانش آموزان پس از اجرای این برنامه بتوانند اشعار مختلفی را از
ذ .عملکرد مورد انتظار پس از
کتاب برگزیده شده روان بخوانند و راجع به آن در جمع گفتگو کنند.
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی
از مهم ترین مالک های ارزشیابی آن است که دانش آموز لذت شعرخوانی در
جمع و فهم نکات آن را حس و تجربه کند و عالقه مند به تداوم شعرخواندن شود.
نمونه شماره هفده
الف .عنوان برنامه

ب.منطق برنامه/ضرورت و
بیان مسئله
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کارگاه کتاب خوانی و توسعه مهارت های مطالعه
آمار و اطالعات مربوط به سرانۀ مطالعه در ایران حکایت از رواج نداشتن کتابخوانی
در میان مردم کشورمان دارد .اغلب افرادی که اهل کتاب خواندن هستند در
سالهای ابتدایی زندگی در خانواده و پیش از ورود به مدرسه به مطالعه کتاب
عالقهمند شدهاند .با اینحال اگر مدارس در این زمینه اهتمام داشته باشند ،در
عالقهمند کردن دانشآموزان مؤثر خواهند بود .مطالعه ناکافی و عالقه نداشتن
به کتابخوانی ،موجب شده است که خروجی مدارس ،یعنی فارغ التحصیالن و
دانشجویان بعضاً در خواندن و درک مطلب متنهایی که قب ً
ال با آنها آشنا نشدهاند
ضعیف باشند .به عبارت دیگر مهارت خواندن با اکتفا به مطالعه کتابهای درسی به
اندازه کافی رشد نمییابد و نیاز است تا با خواندن کتابهای غیردرسی این مهارت
اساسی تقویت و لذت مأنوس بودن با کتاب در ذائقه دانشآموزان نهادینه شود.
این برنامهاین سؤال اصلی را پی میگیرد که چگونه میتوان مهارتهای خواندن،
درک مطلب ،تفسیر و استنباط متون و لذت مطالعه را در دانشآموزان رشد داد.
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پ .اهداف برنامه

دانش آموز باید بتواند:
کتاب جدیدی را که تاکنون نخوانده است به شیوه های روان بخواند ،مطالب
اصلی آن را دریابد ،خالصه ای از پیام و محتوای اصلی آن بنویسد ،ارزشیابی کند
و این خالصه را به طور شفاهی ارائه کند.

ت .محتوای برنامه یا شرح
فعالیتها

انتخاب کتاب یا کتاب هایی متناسب با سن و عالقه دانش آموزان برای مطالعه
می توان کتاب هایی انتخاب کرد که بر آن اساس فیلم یا نمایش تهیه شده است
و برنامه با نمایش آن فیلم آغاز شود.
معرفی این کتاب ها به دانش آموزان
برگزاری جلسات جمع خوانی کتاب در مدرسه و یا قرار مطالعۀ روزانه در خانه
و دنبال کردن مطالب کتاب ها در کالس می تواند به اختیار برگزار کنندۀ کارگاه
گذاشته شود.
خالصه مطالب کتاب باید توسط دانش آموزان نوشته شود ،این خالصه باید با
عبارات و جمله بندی دانش آموز ،و نه نوشتن عین جمالت کتاب ،باشد.
در انتهای خالصه تهیه شده ،دانش آموز باید ارزیابی خودش از کتاب (موضوعاتی
مانند باور پذیری ،ارتباط با خواننده ،ساختار زبانی و محتوایی ) ... ،را بنویسد.
خالصه های تهیه شده در تابلویی (برای مثال در کتابخانه) یا وب سایت مدرسه
در معرض مطالعه سایر دانش آموزان قرار داده شود.
دانش آموز می تواند خالصه مطالب را به صورت شفاهی در جمع دوستانش بیان
کند یا فایل صوتی آن را در وب سایت مدرسه بارگذاری کند.
وقتی از یک کتاب چند خالصه توسط دانش آموزان مختلف تهیه شود و در
معرض دید و مطالعه همگان قرارگیرد ،امکان مقایسه خالصه ها با یکدیگر برای
دانش آموزان فراهم می شود .فهم تفاوت ها و شباهت ها و ابعاد و زوایایی که هر
کدام از دانش آموزان بیشتر به آن توجه کرده اند ،موجب خود سنجی و مهارت  های
فراشناختی در دانش آموزان می شود.

ث .موضوعات پشتیبان در
برنامه درسی تجویزی

فارسی و مهارت های نوشتاری

ج .حجم زمانی و چگونگی
زمان بندی اجرا

انتخاب کتاب ها و موضوعات مختلف با مشورت با دانش آموزان
تعیین برنامۀ زمان بندی برای خواندن کتاب ها
قرار جلسات کتاب خوانی در مدرسه
نوشتن خالصۀ کتاب ها و یا معرفی کتاب توسط دانش آموزان
نصب خالصه کتابها در مکانی برای مطالعه دیگران و نیز خودسنجی دانشآموز
در مقایسه مطالب خود با دیگران

چ .گروه مخاطبان و نحوه
انتخاب و اندازه گروه

می توان برنامه را برای هر کالس به صورت متفاوت برنامه ریزی کرد و در نهایت
هر کالس در مجموع کتاب هایی را که مطالعه کرده است ،برای دیگر کالس ها
معرفی و خالصه کنند.

ح .فرصت های یادگیری

کار گروهی و کارگاهی
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تنها امکانات مورد نیاز برای این برنامه تعدادی کتاب و یا تجهیز کتابخانۀ
خ .شرایط اجرا ،فضا و مواد،
مدرسه است.
منابع ،امکانات ،ابزارها و
در صورت برخورداری مدرسه از وبسایت میتوان فضایی به این منظور
وسایل و تجهیزات مورد نیاز
اختصاص داد و خالصههای تهیه شده توسط دانشآموزان (فایلهای صوتی یا
و ...
مکتوب) را بارگذاری کرد.
کتاب خوانی یک مهارت و فعالیت عمومی است و می توان با همراه کردن افراد
د .مجری و ارائه کننده برنامه
عالقه مند از میان دبیران و کارکنان مدرسه ،این برنامه را اجرا کرد.
انتظار می رود پس از اجرای این برنامه مهارت خواندن در میان دانش آموزان
تقویت شود به این ترتیب که کتابی را که قب ً
ال نخوانده اند بتوانند با صدای بلند و
رسا (مهارت بازیابی اطالعات آشکار متن) در جمع بخوانند.
همچنین بتوانند راجع به آنچه خوانده اند گفتگو کنند (مهارت فهم بخش های
مختلف متن و ارتباطات میان آنها و مهارت صحبت کردن).
ذ .عملکرد مورد انتظار پس از کتابهایی که میخوانند معرفی کنند و یا خالصۀ کتاب بنویسند (مهارت نوشتن).
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی مالک هایی مانند سلیس و روان خوانی ،درک متن و فهم پیام اصلی کتاب،
مهارت خالصه نویسی ،ارزیابی متون و مهارت صحبت کردن از جمله مواردی است
که در ارزشیابی می توان به آنها توجه کرد.
باید توجه داشت این مالک ها را نباید آن چنان سفت و سخت به کار بست ،به
گونه ای که لذت مطالعه را از بین ببرد و تبدیل به دغدغه اصلی دانش آموز شود.
به عبارت دیگر ،مهم ترین مالک ارزشیابی دانش آموز ،عالقه مندی او به کتاب و
کتاب خوانی باید باشد.
نمونه شماره هجده
الف .عنوان برنامه

ب.منطق برنامه/ضرورت و
بیان مسئله

پ .اهداف برنامه
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تفسیر قرآن
بسیاری اوقات برای درک بیشتر آیات قرآن الزم است به کتاب های تفسیر
مراجعه شود .این کار نیاز به یادگیری و کسب مهارت دارد .می توان در یک دوره
تفسیر قرآن با معرفی کتاب های تفسیر مختلف که امروزه از طریق نرم افزارها و
کتابخانه های آنالین نیز قابل دسترسی هستند و انتخاب تفسیر چند سوره از
یکی از این کتاب ها ،مراجعه به کتاب های تفسیر را به دانش آموزان آموخت .در
این صورت بعدها هرگاه موقع قرائت قرآن و یا گفتگو و تفکر در باب معنی برخی
آیات پرسشی برایشان ایجاد شد و یا قصد داشتند پژوهشی در رابطه با مفاهیم
قرآنی انجام دهند ،مهارت های الزم را کسب کرده اند .این برنامه به دنبال چگونگی
آموزش استفاده از کتاب ها و لوح های فشرده تفسیر قرآن به دانش آموزان برای
یافتن پاسخ دینی شان است.
دانش آموز باید بتواند:
برای یافتن پاسخ دینی یا رفع شبهه ای که با آن مواجه شده است ،با استفاده
از کتاب ها و لوح های فشرده مختلف تفسیر قرآن ،فهم مناسبی از آیات مرتبط با
مسئله خود بیابد.

فصل چهارم :نمونه برنامه های ...

ت .محتوای برنامه یا شرح
فعالیتها

ث .موضوعات پشتیبان در
برنامه درسی تجویزی

فعالیت ها می تواند با شناسایی سؤاالت دینی یا شبهه هایی که دانش آموزان با
آن مواجه اند آغاز شود.
یک جلسه بارش ذهنی در فضایی همراه با اعتماد و پذیرش کمک می کند
سؤاالت عمده دینی یا شبهه هایی که دانش آموزان با آن مواجه اند شناسایی و
دسته بندی شود.
گروه بندی دانش آموزان با توجه به عالئق هر یک برای کار در یکی از موضوعات
و شبهه های دسته بندی شده صورت می گیرد.
روش های مختلف استفاده از تفسیرهای قرآن و مراجعه به این کتاب ها یا
لوح های فشرده به دانش آموزان آموزش داده می شود.
چند نمونه تمرین و فعالیت برای تسلط بر کار با انواع مختلف کتاب های
تفسیری یا لوح های فشرده به صورت جمعی و یکسان انجام می شود.
سپس کلید واژه های قرآنی مرتبط با موضوع پژوهشی هر یک از دانش آموزان
که با آنان امکان جستجو در لوح های فشرده یا کتاب های تفسیری را بدهد یا
آموزش های الزم بیشتر به دانش آموزان داده می شود.
به گروهها به مدت یک ماه زمان داده میشود ،زیر نظر مربی ،پژوهش خود را
به انجام برسانند ودر قالب مورد نظر ،مانند سمینار ،اطالعات نگار ... ،ارائه کنند.
هدیه ها و پیام های آسمان ،قرآن و عربی

ج .حجم زمانی و چگونگی
زمان بندی اجرا

حداقل یک جلسه شناسایی و دسته بندی موضوعات و شبهه ها.
جلسات برای آشنایی دانش آموزان با کتاب ها و نرم افزارها حداکثر  10ساعت
انجام پژوهش قرآنی به صورت فردی یا گروهی با توجه به موضوعات و مسئلههای
شناسایی شده ،حدود 40ساعت

چ .گروه مخاطبان و نحوه
انتخاب و اندازه گروه

کلیه دانش آموزان دوره دوم ابتدایی و دوره اول متوسطه می توانند مخاطب
این برنامه باشند.
دانش آموزان بر حسب داشتن عالئق مشترک در زمینه موضوع پژوهش قرآنی
خود می توانند تشکیل گروه بدهند.
گروه های حدود  3تا  5نفره مناسب است.
گروهبندی دانشآموزان و گستره این برنامه در مدرسه باید به گونهای باشد که هر
گروه زیر نظر مربی آگاه و مسلط به مباحث دینی بتواند فعالیتهایش را دنبال کند.
باز کردن فضای کالس برای طرح سؤاالت دینی و شبهههای دانشآموزان ،بدون
توان هدایت و مدیریت آن ،میتواند آسیبزا باشد و مدرسه باید از آن برحذر باشد.

ح .فرصت های یادگیری

در قالب سمینار،آموزش کار با نرم افزار ،یادگیری استفاده از کتاب های مرجع،
آشنایی با بهره مندی صحیح از اینترنت.

تجهیز سایت مدرسه به اینترنت و نرم افزارهای مورد نیاز و نیز تجهیز کتابخانۀ
خ .شرایط اجرا ،فضا و مواد،
مدرسه حداقل به یک دوره تفسیر قرآن.
منابع ،امکانات ،ابزارها و
این برنامه می تواند در مسجد ،دارالقرآن ،یا سایر اماکن مذهبی دارای امکانات
وسایل و تجهیزات مورد نیاز
الزم و فضای معنوی مناسب نیز برگزار شود.
و ...
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معلمان قرآن مدرسه و نیز افراد عالقه مند توانمند از میان کارکنان مدرسه.
د .مجری و ارائه کننده برنامه میتوان از امام جماعت مسجد محل ،مربیان دارالقرآن یا  ...در صورتی که شناخت
خوبی از جوانان و شیوه ارتباط با آنان داشته باشد ،برای اجرای برنامه دعوت کرد.
انتظار می رود دانش آموزان پس از گذراندن این دوره بتوانند با مراجعه به
ذ .عملکرد مورد انتظار پس از
کتاب های تفسیر از عهدۀ پاسخگویی به پرسش هایی که در رابطه با مفاهیم قرآنی
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی
یا شبهه ها برایشان ایجاد می شود برآیند.
نمونه شماره نوزده
الف .عنوان برنامه

ب .منطق برنامه/ضرورت و
بیان مسئله

پ .اهداف برنامه
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خدمت رسانی ،فعالیت های نیکوکارانه و داوطلبانه
السالم که بخشی از وقت و امکانات زندگی
با توجه به سیرۀ پیامبر و ائمه ٌعلیهم ّ
شخصی خود را صرف رسیدگی به امور دیگران و نیازمندان می کردند ،فعالیت های
نیکوکارانه و داوطلبانه را می توان از جمله امور مورد توجه دین اسالم دانست.
به عالوه ،امروزه پذیرش مسئولیت اجتماعی در قبال دیگر افراد جامعه به یک
ضرورت شهروندی تبدیل شده است .بخشی از برنامۀ درسی بسیاری از کشورها،
از مدرسه تا دانشگاه ،شامل ارائۀ خدمات اجتماعی و فعالیت های نیکوکارانه
و داوطلبانه از سوی دانش آموزان و دانشجویان است و از آن با عنوان آموزش
خدمت  رسانی ( )service learningیاد می شود .در کشور ما در برخی مدارس و
دانشگاه ها فعالیت های نیکوکارانه در قالب اردوهای جهادی انجام می شود .اگرچه
برگزاری این دست اردوها و اعزام دانش آموزان به نقاط محروم و دور از شهر و
محل زندگی برای بسیاری از مدارس امکان پذیر نیست اما این به آن معنی نیست
که کارهای دیگری در این زمینه نمی توان انجام داد.
کمک به حفظ محیط زیست ،پاکیزگی و نظافت مدرسه و شهر ،ارائه کمک های
آموزشی به دانش آموزان ضعیف مدرسه یا محله ،ارائه خدمات به سالمندان،
کودکان بی سرپرست یا افراد دارای معلولیت های جسمی و ذهنی ،بیماران ،افراد
تهی دست و نیازمند ... ،از جمله برخی از این فعالیت های داوطلبانه و خدمت  رسانی
است .این دست فعالیت ها عالوه بر آنکه آثار اجتماعی مثبتی دارد ،اثرات تربیتی
منحصربه فردی برای دانش آموزان به دنبال دارد ،زیرا عمیقاً آنان را درگیر
واقعیت های زندگی می کند و برخی یادگیری ها مانند نوع دوستی ،خیرخواهی،
همدلی ،از خود گذشتگی ،آشنایی با افراد در موقعیت های اقتصادی اجتماعی و
سبک های زندگی متفاوت ،مهارت های اجتماعی برقراری ارتباط ،تحمل و صبر و ...
را که به ندرت می توان به گونه ای دیگر رشد داد ،در آنان تقویت می کند .موضوع
اصلی این برنامه این است که چگونه می توان فعالیت های اجتماعی نیکوکارانه و
داوطلبانه را در برنامه درسی دانش آموزان وارد کرد.
دانش آموز باید بتواند:
در رابطه با ضرورت اختصاص زمانی برای خدمات رسانی اجتماعی یا فعالیت های
نیکوکارانه و داوطلبانه گفتگو کند.
مسئولیت فعالیت داوطلبانه ای را که پذیرفته است ،تا انتها انجام دهد و تأمالتش
درباره آن فعالیت ها را در قالب گزارش ،خاطره نویسی ،برگزاری جلسات بحث و
گفتگوی کالسی و  ...ارائه نماید.

فصل چهارم :نمونه برنامه های ...

ت .محتوای برنامه یا شرح
فعالیتها

ث .موضوعات پشتیبان در
برنامه درسی تجویزی

فعالیت ها می توانند با توجه به نیازهای اجتماع محلی دانش آموزان ،بسیار
متنوع و مختلف باشند .حتی دانش آموزان مدارس مناطق محروم نیز می توانند در
انجام یک فعالیت اجتماعی نیکوکارانه مشارکت داشته باشند.
مدرسه از طریق مشورت با شورای روستا یا سرای محله یا مؤسسه های خیریۀ
فعال در محل می تواند به شبکه ای از نیازها و خواسته های اجتماع پیرامونی اش
متصل و مرتبط شود و عالوه بر خدمات رسانی به محله ،برخی نیازهایش را نیز
از این طریق برطرف کند.
برخی انواع کارهایی که دانش آموزان می توانند در خدمت رسانی برعهده بگیرند
شامل این موارد است:
آماده  کردن غذا یا بستهبندی پوشاک اهدایی برای نیازمندان ،رنگآمیزی و
زیباسازی یک فضای معین از مدرسه ،محله ،شهر یا روستای خود ،کمک به
سالمندان محل در فعالیتهایی مانند خرید روزانه (تهیه نان و شیر ،) ... ،جمعآوری
کیسههای نایلونی ،ظروف یکبار مصرف و زبالهها از کوه و رودخانه و جنگل نزدیک
محل زندگی ،ارائه آموزش به کودکان و دانشآموزان ضعیف ،آموزش به مردم در
خصوص حفظ محیط زیست ،سالمتی ،کمک در چیدن میوهها و برداشت محصول
به سالمندان روستا... ،
دانش آموز بعد از انجام فعالیت داوطلبانه اش ،به صورت فردی یا گروهی (خواه
به صورت شفاهی یا مکتوب) تجربه اش با سایر دانش آموزان را به اشتراک گذارد.
مطالعات اجتماعی ،هدیه ها و پیام های آسمان ،آمادگی دفاعی

ج .حجم زمانی و چگونگی
زمان بندی اجرا

زمان بندی این برنامه کام ً
ال باز است و به برنامه ریزی مدرسه و نیازهای اجتماع
محلی بستگی دارد.
ممکن است کل کارهایی که قرار است انجام شود ،به دانش آموزان تحویل
داده شود تا به نوبت یا هم زمان با هم در ساعات بعد از مدرسه در مدرسه ،منزل
یا محله انجام دهند و یا ممکن است دانش آموزان به صورت کالس به کالس به
محلی که قرار است کاری در آن انجام دهند بروند.
باید توجه داشت برای آنکه خدمت رسانی و فعالیت های داوطلبانه ،تأثیر
آموزشی الزم را داشته باشد ،زمان انجام آن توسط دانش آموز نباید کمتر از 15
تا  20ساعت باشد.
به عالوه این برنامه باید فرصت «تأمل و بازاندیشی» دانش آموزان نسبت به
فعالیت هایشان را حتماً فراهم آورد .این تأمل می تواند به صورت فردی یا گروهی
انجام شود .تأمل گروهی می تواند در قالب بحث و گفتگوی کالسی دانش آموزان
درباره آنچه یاد گرفته اند ،انجام شود و تأمل فردی نیز در قالب هایی مانند نوشتن
گزارش ،خاطره ،نقل قول ،تهیه عکس و  ...باشد .به بیان دیگر ،یادگیری های
عمیق تر دانش آموز منوط به آن است که فرصتی برای به اشتراک گذاشتن تجارب
و آموخته هایش با دیگران داشته باشد.

چ .گروه مخاطبان و نحوه
انتخاب ،اندازه گروه

کل دانش آموزان دوره دوم ابتدایی و دوره اول متوسطه می توانند مخاطب این
برنامه باشند.

ح .فرصت های یادگیری

خدمت رسانی ،کار عملی و میدانی
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با هر شرایط و امکاناتی میتوان فعالیتهای داوطلبانه و خدمت رسانی را ترتیب داد.
باید توجه داشت انتخاب محل و موضوع خدمت رسانی بسیار مهم است و
خ .شرایط اجرا ،فضا و مواد،
در میزان تأثیرگذاری این برنامه نقش اساسی دارد .به عبارت دیگر ،بیش از
منابع ،امکانات ،ابزارها و
امکانات فیزیکی ،اندیشه و فکر برای طراحی موقعیت ها و مکان های مناسب برای
وسایل و تجهیزات مورد نیاز
خدمت  رسانی دارای اهمیت است ،به گونه ای که در نهایت دانش آموز آن فعالیت
و ...
را مهم و معنادار بیابد.
هماندیشی کارکنان مدرسه ،مشورت با اهالی محل و والدین برای تعیین گزینههای
مناسب توصیه میشود.
اعضای عالقه مند و دارای توان تأثیرگذاری بر دانش آموزان از میان کارکنان و
د .مجری و ارائه کننده برنامه دبیران مدرسه یا والدین به صورت داوطلبانه کار برنامه ریزی و هدایت دانش آموزان
برای این برنامه را به عهده می گیرند.
انتظار می رود هر کدام از دانش آموزان حداقل بخشی از فعالیت تعریف شده را
ذ .عملکرد مورد انتظار پس از
به عهده بگیرند و مسئوالنه به انجام برسانند .کیفیت گزارش پایانی دانش آموز و
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی
تأثیری که پذیرفته اند می تواند یکی از مالک های ارزیابی باشد.
نمونه شماره بیست
الف .عنوان برنامه
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کارگاه هنر و صنایع دستی

ب.منطق برنامه/ضرورت و
بیان مسئله

تربیت هنری ،آن چنان آثار مثبت و مهمی بر دانش آموزان دارد که می تواند
بخش قابل  توجهی از برنامه درسی ویژه مدرسه را به خود اختصاص دهد .خلق و
آفرینش هنری عالوه بر افزایش اعتماد به نفس ،ابراز خود به شیوه مثبت ،اعتالی
ذائقه زیبایی شناختی و کمک به غنای اوقات فراغت افراد ،در کاهش استرس ها و
هیجانات منفی نقش مؤثر و منحصر به فردی دارد .به عالوه رشد و توسعه هنرهای
بومی و صنایع دستی در کشورمان با توجه به قدمت تمدن و تنوع فرهنگی ایران
میتواند عالوه بر کمک به هویت بخشی و توسعه میراث فرهنگی ،آثار اقتصادی و
معیشتی خوبی نیز به دنبال داشته باشد .موضوع اصلی این برنامه ،چگونگی بسط
شایستگیهای هنری و زیبایی شناختی دانشآموزان است.

پ .اهداف برنامه

دانش آموز باید بتواند:
با انتخاب یک حوزه هنری ،یک فعالیت هنری یاد بگیرد و اثر هنری در این
زمینه خلق کند.

ت .محتوای برنامه یا شرح
فعالیتها

با توجه به عالقه دانشآموزان و امکانات مدرسه میتوان برای تعدادی کارگاه
هنری برنامهریزی کرد و دانشآموزان امکان انتخاب موضوع داشته باشند .به عبارت
دیگر این برنامه در عمل میتواند شامل چندین برنامه هنری و آموزش صنایع
دستی باشد.
برنامههای هنری میتواند شامل نقاشی ،ویترای ،انواع خط ،سرود ،نمایش ،گرافیک،
کاریکاتور ،طراحی پارچه و لباس ،خیاطی ،انیمیشن ،سفالگری و مجسمهسازی ،انواع
گلسازی و گلدوزی و انواع و اقسام هنرهای سنتی بومی و محلی باشد.
در صورتی که مدرسه در شهر یا منطقهای واقع شده است که دارای صنایع  دستی
است ،آموزش آنها دارای اولویت است.

ث .موضوعات پشتیبان در
برنامه درسی تجویزی

هنر

فصل چهارم :نمونه برنامه های ...

ج .حجم زمانی و چگونگی
زمان بندی اجرا

اعالم برنامه و ظرفیت کالس ها
انتخاب اولویت از سوی دانش آموزان و تقسیم بندی آنها در بین کالس ها
برگزاری کارگاه
حجم زمانی برنامه می تواند از یک کالس کوتاه یک روزه تا یک دوره آموزشی
بلند مدت سه ساله (از پایه دهم تا دوازدهم) متغیر باشد.

چ .گروه مخاطبان و نحوه
انتخاب ،اندازه گروه

با توجه به امکانات مدرسه و نیز تصمیم گیری شورای مدرسه ،یک پایه و یا کل
دانش آموزان مدرسه ممکن است مخاطب این برنامه باشند.

ح .فرصت های یادگیری

استاد شاگردی ،کار عملی و کارگاهی

ابتدا با توجه به اعالم مربیانی که قرار است برای هر موضوع با مدرسه همکاری
کنند ،ظرفیت کالس ها تعیین شود.
خ .شرایط اجرا ،فضا و مواد،
سپس با توجه به امکانات ،فضای مناسب به هر کارگاه اختصاص داد .برای مثال اگر
منابع ،امکانات ،ابزارها و
کالسهای نمایش یا سرود در برنامه داریم ،میتوان فضای نمازخانۀ مدرسه را به آن
وسایل و تجهیزات مورد نیاز
اختصاص داد .دیگر تجهیزات مورد نیاز برحسب موضوع با مشورت مربی تأمین میشود.
و ...
به عالوه می توان کارگاه ها را بیرون از مدرسه ،برای مثال در فرهنگ سراها،
هنرستان ها ،مراکز فرهنگی و هنری یا مکان هایی که تجهیزات و فضای مناسبی
متناسب با کارگاه هنری در اختیار دارند ،برگزار کرد.
می توان از هنرستان های نزدیک مدرسه دعوت کرد تا نیروی مورد نیاز چنین
طرحی را تأمین کنند.
د .مجری و ارائه کننده برنامه
به عالوه می توان برای هر موضوع افرادی از خانواده های دانش آموزان و دیگر
افراد مرتبط با مدرسه ،یا فرهنگ سراها ،دانشکده های هنر ،آموزشگاه های آزاد
هنر و  ...دعوت به همکاری با مدرسه کنیم.
به تفکیک هر هنر می توان مالک هایی برای آثار تولید شده توسط دانش آموزان
ذ .عملکرد مورد انتظار پس از (مانند خالقیت ،دقت ،ظرافت ،تناسب ) ... ،تعیین کرد.
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی توقع می رود بتوان در پایان سال نمایشگاهی از آثار هنری دانش آموزان در
مدرسه برگزار کرد .ارزیابی آثار هنری تولید شده میتواند در بردارنده و ترکیبی
از خودارزیابی ،ارزیابی توسط سایر دانش آموزان و ارزیابی مربیان و معلمان باشد.
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راهنمای عمل ...

نمونه شماره بیست و یک
الف .عنوان برنامه

ب.منطق برنامه/ضرورت و
بیان مسئله

در تمام کشورها بخشی از تولیدات سینمایی به فیلم هایی با مضمون دفاع از میهن
اختصاص دارد .جالب این است که حتی کشورهایی که در چند قرن اخیر گرفتار
جنگ نبوده اند هم فیلم هایی با این مضمون می سازند .علت این امر این است که
از سویی سینما یکی از رسانه های پرقدرت عصر حاضر است و می توان از آن برای
بیدار کردن حس وطن پرستی در نوجوانان بهره برد و از سوی دیگر سوژه دفاع از
میهن سوژه جذب و ترغیب کننده ای برای این گروه سنی است.
دوران هشت  ساله دفاع مقدس برای دانش آموزان ما ملموس نیست و به اندازه
نسل های قبل با این موضوع آشنا نیستند .شاید برای بزرگ ترها خواندن یا
شنیدن خاطرات رزمندگان جذاب باشد اما برای کودکان و نوجوانان ،گفتن و
شنیدن راه مناسبی نیست .در طول دهه های گذشته فیلم های خوبی در این ژانر
تولید شده و همچنان تولید می شود .گزینش فیلم های با کیفیت در این زمینه،
نمایش فیلم  ها در کالس و گفتگو راجع به محتوای فیلم ها و نحوه تولیدشان
می تواند عالوه بر آشنا کردن دانش آموزان با جنبه های فنی هنر سینما ،ارتباط
حسی عمیقی میان ایشان و این برهه از تاریخ معاصر کشور برقرار کرد.

پ .هدف برنامه

دانش آموز باید بتواند:
فیلم را در قالبهای گوناگون به مخاطبانی که هنوز آن را ندیدهاند ،معرفی کنند.
گزارشی تحلیلی از ابعاد فنی ،هنری و محتوایی فیلم تهیه کنند.

ت .محتوای برنامه یا شرح
فعالیتها

ث .موضوعات پشتیبان در
برنامه درسی تجویزی

ج .حجم زمانی و چگونگی
زمان بندی اجرا
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آشنایی با سینمای دفاع مقدس و تحلیل آن

انتخاب فیلم یا فیلم هایی از میان فیلم های دفاع مقدس
نمایش فیلم در کالس یا سالن مدرسه
گفتگوی جمعی راجع به ابعاد گوناگون فیلم
دعوت از برخی از عوامل سازنده فیلم برای گفتگو با دانشآموزان در صورت امکان
بازدید از محل فیلم برداری فیلم در صورت امکان
بازدید از موزه دفاع مقدس
خواندن سرود دسته جمعی با مضمون ملی ومیهنی
هنر ،مطالعات اجتماعی ،آمادگی دفاعی ،تفکر و پژوهش ،تفکر و سبک زندگی
می توان با توجه به امکانات یک فیلم یا چند فیلم را برای این برنامه انتخاب کرد.
مدت زمان الزم برای پرداختن به یک فیلم به این ترتیب است:
دو ساعت برای نمایش فیلم
دو ساعت برای گفتگوی جمعی راجع به فیلم
دو الی چهار ساعت برای گفتگو با عوامل سازنده فیلم (در صورت امکان)
یک روز برای بازدید از محل فیلم برداری یا موزه دفاع مقدس

فصل چهارم :نمونه برنامه های ...

چ .گروه مخاطبان و نحوه
انتخاب ،اندازه گروه

کلیه دانش آموزان دوره دوم ابتدایی و دوره اول متوسطه می توانند مخاطب
این برنامه باشند.

ح .فرصت های یادگیری

نمایش فیلم ،گفتگو ،پرسش و پاسخ ،بازدید.

خ .شرایط اجرا ،فضا و مواد ،فیلم های روز را می توان در سینما دید اما برای فیلم های قدیمی تر می توان آنها را
با ویدئو پروژکتور در کالس یا سالن مدرسه نمایش داد یا با هماهنگی با مراکزی
منابع ،امکانات ،ابزارها و
وسایل و تجهیزات مورد نیاز مانند فرهنگسراها یا سالن های همایش محلی از امکانات نهادهای محلی برای
این منظور استفاده کرد.
و ...
د .مجری و ارائه کننده برنامه آموزگار کالس ،معلم هنر ،معلم مطالعات اجتماعی ،معاون پرورشی یا دیگر نیروهای
عالقهمند میتوانند مجری برنامه باشند.
ذ .عملکرد مورد انتظار پس از انتظار داریم دانش آموزان بتوانند فیلم را به دیگران معرفی و آن را تحلیل کنند
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی و برداشت خودشان را از دوران دفاع مقدس قبل و بعد از تماشای فیلم یا فیلم ها
با هم مقایسه کنند.
این کار می تواند به صورت شفاهی یا از طریق نوشتن یادداشت انجام شود.
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راهنمای عمل ...

نمونه شماره بیست و دو
الف .عنوان برنامه
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بهینه سازی مصرف آب و انرژی در مدرسه

ب.منطق برنامه/ضرورت و
بیان مسئله

معموالً وقتی صحبت از بهینهسازی مصرف آب و انرژی میشود ،ذهن افراد به سمت
تعویض شیرآالت فرسوده و دوجداره کردن شیشههای پنجره میرود .با این وصف
مدرسهای که امکانات کافی برای تأمین بودجۀ این فعالیتها ندارد ،ممکن است
اص ً
ال به سمت چنین اقداماتی نرود .این برنامه به دنبال تغییر این ذهنیت است .این
پروژه به دنبال ایجاد حساسیت نسبت به اهمیت موضوع صرفهجویی ،انتقال تجربه
و دانش یا توانمندسازی دانشآموزان در زمینه استفاده بهینه از منابع انرژی در
مدرسه است .صرفه جویی در مصرف انرژی حتی اگر به میزان کمی صورت گیرد،
باز هم هدف اصلی برنامه محقق شده است .این برنامه به چگونگی صرفهجویی در
مصرف انرژی بر اساس راهکارهای کم /بیهزینه میپردازد ،بهگونهای که انجام آن
در محدوده امکانات و محدودیتهای هر مدرسه فراهم باشد .این محدودیت شبیه
محدودیتهایی است که در مسئلههای ریاضی برای حل مسئله لحاظ میشود،
با این تفاوت که در اینجا هم خود مسئله واقعی است و هم محدودیتهای آن.
تفاوت مهم دیگر گستردهتر بودن بازۀ زمانی پاسخ دادن به مسئله است .چه بسا
طرح چنین مسئلهای ،ذهن دانشآموزان را روزها به خود مشغول کند .همین امر
کمک میکند که خالقیت و استعدادهای پنهان دانشآموزان بارز و شکوفا شوند و
راههایی به نظرشان برسد که تاکنون به فکر کس دیگری نرسیده است.

پ .اهداف برنامه

دانش آموزان باید بتوانند:
موارد منجر به اتالف آب و انرژی (برق و گاز) را در مدرسه خود شناسایی و
راهکارهایی خالقانه و کم ـ بدون هزینه ـ برای رفع آن پیشنهاد دهند.
در گروه ،راهکارهای پیشنهادی را به بحث بگذارند و برخی از پیشنهادهای
مطرح شده را که به تصویب اکثریت می رسد و معلم تأیید می کند در مدرسه
خود به اجرا گذارند.
فعالیت هایی برای جلب مشارکت همه دانش آموزان برای صرفه جویی و همگانی
شدن این امر پیشنهاد و اجرا کنند.

ت .محتوای برنامه یا شرح
فعالیتها

در پروژه ها ،فرایندی که دانش آموزان دنبال می کنند از محتوای موضوعی
پروژه ها مهم تر است.
فعالیت هایی مانند فهم مسئله و هدف پروژه ،تشخیص متغیرها و عوامل مؤثر،
طرح ایده های مختلف و ارزیابی آنها در گروه ،کار کردن روی ایده ها و گسترش
آنها ،اجرا ،پیاده سازی و ارائه ایده های مصوب ،از فعالیت های اصلی است.
رونوشت قبضهای صورت حساب آب و برق و گاز در اختیار دانشآموزان قرار
میگیرد.
چگونگی محاسبه نرخ بهای آب و انرژی را با توجه به قبض آب ،برق و گاز مدرسه/
خانه خود به دانشآموزان آموزش داده میشود.
تغییرات نرخ بهای آب و انرژی مدرسه در دورههای مختلف زمانی رصد و بر اساس
انجام راهکارهای صرفه جویی دنبال میشود.
با مستند کردن کلیه فعالیتهای خود ،گزارشی از پروژه تهیه و در روز جشنواره
به مدرسه ارائه میشود.

فصل چهارم :نمونه برنامه های ...

ث .موضوعات پشتیبان در
برنامه درسی تجویزی

ج .حجم زمانی و چگونگی
زمان بندی اجرا

چ .گروه مخاطبان و نحوه
انتخاب ،اندازه گروه

ح .فرصت های یادگیری

مطالعات اجتماعی و علوم تجربی
یک هفته ارائۀ محتوا برای دانش آموزان که با استفاده از رونوشت هایی از
قبض های صورت حساب مدرسه به عنوان نمونۀ واقعی چگونگی محاسبه نرخ آب
و برق و گاز را یاد بگیرند.
دو هفته برای ایده پردازی درون هر گروه در خصوص شناسایی موارد منجر به
اتالف انرژی و یافتن راه حل ها
یک هفته برای هماهنگی میان گروه ها و انتخاب راهکارهای عملی از میان
پیشنهادهای ارائه شده ،در این مرحله تقسیم کار به نحوی صورت می گیرد که
مشارکت دانش آموزان در اجرای راهکارهای نهایی حداکثری باشد.
حداکثر یک ماه برای عملی کردن راهکارهای انتخاب شده می توان اختصاص
داد که با توجه به راهکارها ممکن است این زمان بسیار کمتر از این باشد.
از ماه سوم سال تحصیلی می توان تغییرات احتمالی میزان مصرف آب و انرژی
را از طریق صورت حساب های مدرسه رصد و در صورت لزوم در برخی راهکارها
تجدید نظر کرد.
کلیه دانش آموزان مدرسه
دانش آموزان هر کالس به سه گروه مختلف (برای پروژه آب ،گاز و برق) تقسیم
می شوند و هر گروه متولی بررسی و ارائۀ پیشنهاد برای کاهش هزینه های یکی
از قبض ها می شود.
هر گروه باید سرگروهی برای خود انتخاب کند که با دیگر گروه های کالس و
نیز گروه های با موضوع مشابه در کالس های دیگر در ارتباط باشد.
تعداد  3-4نفر برای هر گروه مناسب است.
پروژه

رونوشت قبض های آب و برق و گاز مدرسه
بر حسب آنکه دانش آموزان چه راهکارهایی پیشنهاد دهند ،مواد و امکانات
متفاوتی الزم است.
در ذیل برخی راهکارهای احتمالی دانش آموزان آمده است و مواد متناسب با
آنها برای اجرایی کردن الزم است :جمع آوری آب هایی که از شیرها چکه می کنند
در ظروف پالستیکی تمیز و استفاده از آنها برای مصارفی چون شست و شوی
دست ها ،وضو گرفتن ،آبیاری باغچۀ مدرسه ،نظافت کف راهروها و کالس ها.
خ .شرایط اجرا ،فضا و مواد،
نصب یادداشت هایی در کنار کلیدهای برق که خاموش کردن به موقع المپ ها
منابع ،امکانات ،ابزارها و وسایل
را به افراد یادآوری می کند.
و تجهیزات مورد نیاز و ...
پوشاندن پنجره های کالس با نایلون  های شفاف.
پوشاندن کانال کولر
با توجه به تغییرات آب و هوایی در ماه های مختلف سال ممکن است راهکارهای
دانش آموزان خوب باشد اما به دلیل مواجه شدن با فصل سرما یا گرما مصرف
انرژی در مدرسه باال رود .برای لحاظ کردن این نکته می توان صورت حساب های
سال قبل مدرسه را بررسی کرد و میزان مصرف آب و انرژی در سال گذشته را به
شکل یک نمودار ستونی به نمایش درآورد .این کار کمک می کند ارزشیابی نتیجۀ
به دست آمده دقیق تر باشد.
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این پروژه می تواند توسط تیمی از معلمان دروسی مانند مطالعات اجتماعی و علوم
د .مجری و ارائه کننده برنامه
تجربی هدایت شود.
ذ .عملکرد مورد انتظار پس از مالکهای ارزشیابی کار شامل فهم واضح موضوع و متغیرها ،خالقیت در
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی طرح ایده ها ،رعایت نکات ایمنی ،رعایت نظم و هماهنگی و کارگروهی ،ارائه خوب
و اثرگذار و نیز کسب نتیجۀ نهایی یعنی کاهش هزینههای مدرسه است.
نمونه شماره بیست و سه
الف .عنوان برنامه

ب.منطق برنامه/ضرورت و
بیان مسئله

بسیاری از افراد جامعه تنها زمانی به سراغ سازمان ها و نهادهای اجتماعی می روند
که ضرورت داشته باشد .به این ترتیب از بسیاری از خدماتی که می توانستند از
این نهادها دریافت کنند محروم می شوند .برای مثال سازمان تأمین اجتماعی و
مؤسسات بیمه خدمات گوناگونی به جامعه ارائه می دهند که آگاهی نیافتن از آنها
می تواند شرایط ناگواری برای خانواده ها پیش آورد.
دانشآموزان در کتابهای درسی مطالعات اجتماعی با برخی از سازمانها و نهادها
آشنا میشوند اما این آشنایی محدود است .میتوان از فرصت این برنامه برای آشنایی
عمیقتر دانشآموزان با یکی از نهادها ،بهطور مثال سازمان تأمین اجتماعی ،سود برد.

پ .اهداف برنامه

دانش آموزان باید بتوانند:
انواع خدماتی که سازمان ارائه می دهد ،نام ببرند.
به تبعات اجتماعی ناشی از فقدان این خدمات اشاره کنند.
به فایده های بهره گیری از این خدمات اشاره کنند.
در گفتگویی جمعی دیگران را متقاعد کنند که بهره بردن از این خدمات سودمند است.

ت .محتوای برنامه یا شرح
فعالیتها

از کارشناسان سازمان برای گفتگو با دانش آموزان دعوت شود.
دانش آموزان برای کسب اطالعات بیشتر تحقیق و جستجو کنند.
دانش آموزان فهرستی از خدمات و شرایط بهره گیری از آنها تهیه کنند.
دانش آموزان با والدین و بزرگ ترها راجع به میزان آشنایی با این خدمات و
بهره گیری از آنها مصاحبه کنند.
دانشآموزان در جلسهای از کالس یا همایشی با حضور اولیا نتایج بهدست آمده
را ارائه کنند.

ث .موضوعات پشتیبان در
برنامه درسی تجویزی
ج .حجم زمانی و چگونگی
زمان بندی اجرا
چ .گروه مخاطبان و نحوه
انتخاب ،اندازه گروه
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آشنایی با سازمانها و نهادهای اجتماعی

مطالعات اجتماعی ،تفکر و پژوهش و تفکر و سبک زندگی
یک جلسه دو ساعته برای شنیدن توضیحات کارشناس سازمان
حداقل دو هفته و حداکثر چهار هفته برای تحقیق و جستجو
دو یا سه هفته برای انجام مصاحبه و پیاده کردن متن و استخراج اطالعات از آن
جلسه دو ساعته یا همایش نیم روزه پایانی برای ارائه نتایج
دانش آموزان می توانند به صورت کالسی و یا حتی در صورت نیاز کل کالس های
مدرسه ،در جلسه آغازین شرکت کنند.
گروه های سه یا چهار نفره برای انجام تحقیق و استخراج و ارائه نتایج مناسب
است.

فصل چهارم :نمونه برنامه های ...

ح .فرصت های یادگیری

قالب های سمینار و پروژه و حتی در صورت نیاز و امکان بازدید از سازمان موردنظر
مناسب هستند.
این پروژه می تواند به تولید بروشورهای آموزشی ،اینفوگراف یا تیزرهای تبلیغاتی
و اطالع رسانی برای سازمان منجر شود.

این برنامه نیازمند هماهنگی با سازمان انتخاب شده است.
خ .شرایط اجرا ،فضا و مواد،
دسترسی به اینترنت میتواند مرحله تحقیق و جستجو را سرعت ببخشد.
منابع ،امکانات ،ابزارها و
فراهم کردن ابزار و امکانات متنوع برای ارائه نتایج ،مانند امکان برگزاری
وسایل و تجهیزات مورد نیاز
سمینار یا چاپ بروشور یا فراهم کردن دوربین فیلم برداری و نرم افزارهای الزم
و ...
برای تهیه تیزر تبلیغاتی ،می تواند به دانش  آموزان کمک کند شیوه ارائه را با توجه
به توانمندی ها و عالقه های خودشان انتخاب کنند.
آموزگار پایه در دوره دوم ابتدایی یا معلم مطالعات اجتماعی در دوره اول
د .مجری و ارائه کننده برنامه
متوسطه یا هر کدام از کادر مدرسه می توانند برنامه ریزی و اجرای این برنامه را
به عهده بگیرند.
ذ .عملکرد مورد انتظار پس از دانشآموزان باید بتوانند نتایج را بهگونهای ارائه دهند که مخاطبانشان برای
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی استفاده از خدمات ترغیب شوند.
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نمونه شماره بیست و چهار
الف .عنوان برنامه

مسئولیت های واقعی در مدرسه

امروزه بسیاری از دانشآموزان از دانش و اطالعات گسترده و خوبی برخوردارند ،اما
در موقعیتهای واقعی توانایی مناسب و قابلیتهای الزم برای انجام کارها را ندارند.
زیرا یادگیریهای واقعی ،با انجام دادن و در عمل کسب و آموخته میشود ،و آنان
فرصتهای کافی برای اقدام و عمل و کسب تجربه نداشتهاند .خانوادهها و والدین زیادی
از ضعف دانش عملی و مهارتهای اجتماعی فرزندانشان دلواپس و نگران هستند.
برای رفع این مشکل ،مدرسه میتواند موقعیتهای واقعی برای مسئولیتپذیری به
ب.منطق برنامه/بیان مسئله و
دانشآموزان عرضه کند .بهعالوه چنین موقعیتهای واقعی در پیوند با کار میتواند
ضرورت آن
اهداف ساحت اقتصادی حرفه ای و کارآفرینی را حین عمل محقق کند .مدرسه فضایی
است که مشاغل و کارهای متعددی در آن وجود دارد .مسئولیت برخی از این مشاغل را
میتوان به درجات مختلفی به دانشآموزان واگذار کرد ،باغبانی ،کتابداری ،فروشندگی
در بوفۀ مدرسه ،کار در آبدارخانه ،حسابداری ،تایپ و تکثیر ،نظافت ،نقاشی ساختمان،
نجاری . ... ،تجربه عملی کسب و کار توسط دانشآموزان و پذیرش مسئولیت واقعی در
محیطی تحت نظارت مدرسه ضرورت زیرساز و منطق این برنامه را تشکیل میدهد.

پ .اهداف برنامه

دانش آموز باید بتواند:
با آگاهی و شناخت از مشاغل عرضه شده در مدرسه ،یک یا چند مورد را انتخاب
کند و در زمانهای مشخص مسئولیت انجام آن را بهعهده بگیرد.
در موقعیتهای واقعی فضای کسب و کار درون مدرسه ،ارتباط میان ارائه
خدمات مسئوالنه ،رضایت مشتری ،نوآوری در انجام کارها ،با کسب درآمد را تجربه
کند و توانایی خود را برای جلب رضایتمندی کارفرما ارتقا دهد.

ت .محتوای برنامه یا شرح
فعالیتها

بعد از تعیین مجری یا کارفرمای هر شغل ،بروشور و راهنمایی شامل شرح
وظایف و نحوۀ انجام دقیق آن وظایف آماده می شود تا در اختیار دانش آموزانی که
متصدی آن شغل خواهند شد ،قرار گیرد.
به طور خالصه ،برای هر شغل یا تعدادی از شغل ها ،یک نفر از کارکنان مدرسه
به عنوان مرجع و کارفرما معرفی شود تا دانش آموزان متصدی آن شغل ،کار خود
را از او تحویل بگیرند و به او تحویل دهند.
یک برنامۀ چرخشی برای تصدی شغلها تدوین شود به گونهای که هر دانشآموز
حداقل تعداد معینی از شغلها را تا پایان سال تجربه کند.

ث .موضوعات پشتیبان در
برنامه درسی تجویزی
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کار و فناوری و مطالعات اجتماعی

ج .حجم زمانی و چگونگی
زمان بندی اجرا

کارفرما ،نوع هر شغل و تعداد دانش آموزان متقاضی حجم و چگونگی زمان بندی
را تعیین می کنند.
انجام کارها باید به گونه ای باشد که رضایت مشتریان و دریافت کنندگان خدمات
تأمین شود و کارها جنبه نمادین و صوری نداشته باشد.

چ .گروه مخاطبان و نحوه
انتخاب ،اندازه گروه

همه دانش  آموزان میتوانند بر حسب تشخیص مدرسه در این برنامه شرکت کنند.
اندازه گروه به حجم کار و شغل مربوط در مدرسه بستگی دارد ،حداقل دو نفر
برای هر شغل باید در نظر گرفته شود.

فصل چهارم :نمونه برنامه های ...

ح.فرصت های یادگیری

این برنامه ،کار عملی یا خدمت رسانی تلقی می شود.
اگر مدرسه به دانش آموزان در ازای کارشان دستمزد دهد ،کار عملی و در غیر
این صورت خدمت رسانی محسوب می شود.

هر شغل درون مدرسه ،امکانات خاص خود را می طلبد.
آبدارخانه ،بوفه مدرسه ،کتابخانه ،اتاق تایپ و تکثیر ،محوطه سبز یا باغچه و ...
خ .شرایط اجرا ،فضا و مواد،
فضای اجرای این برنامه است.
منابع ،امکانات ،ابزارها و
مواد مصرفی (مانند چای ،قند ،کاغذ ،مواد شوینده ).. ،یا ابزار و لوازم مورد نیاز
وسایل و تجهیزات مورد نیاز
برای تعمیر و وسایل کار (مانند انواع جارو ،تی ،آچار ،قلمو )... ،از جمله مواد و
و ...
منابع الزم برای انجام کار هستند.
معلم کار و فناوری مدرسه مدیریت اصلی این برنامه را میتواند بهعهده داشته باشد.
به عالوه برای هر شغل یا تعدادی از شغل ها ،یک نفر از دانش آموزان فعال
د .مجری و ارائه کننده برنامه
یا کارکنان مدرسه به عنوان مرجع معرفی می شود تا دانش آموزان متصدی آن
شغل ،تحت نظارت او کارها را انجام دهند.
انتظار می رود اموری که دانش آموزان مسئولیت آن را پذیرفته اند هیچ گونه
اختالل یا تغییری در جریان عادی کارهای روزانه مدرسه به وجود نیاورد.
ذ .عملکرد مورد انتظار پس از میزان مسئولیتپذیری ،اجرای دقیق و به موقع وظایف توسط هر دانشآموز،
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی صرفه جویی و استفاده بهینه از مواد و منابع ،رضایت کارفرما و افراد دریافت کننده
خدمات ،از جمله برخی مالکهای مشترک و عام در ارزشیابی از دانشآموزان است.
بر حسب هر کدام از مشاغل نیز می توان مالک های خاص تعریف کرد.
نمونه شماره بیست و پنج
الف .عنوان برنامه

فعالیت های ماجراجویانه

ب.منطق برنامه/ضرورت و
بیان مسئله

کودکان ما در حالی دوران طالیی رشد خود را قبل از ورود به مدرسه طی
می کنند که با چالش هایی از جمله زندگی ماشینی ،آپارتمان نشینی ،گرایش
به فضای مجازی و بازی های رایانه ای مواجه اند .از این رو آنان نیازمند فراگیری
الگوها ،دانش و مهارت های سالم زیستن هستند ،تا با تأمین نیازهای خود ،با
مشکالت و مسائل غیرقابل پیش بینی در زندگی برخورد صحیح داشته باشند و
زندگی سالم ،توأم با فعالیت جسمانی ،نشاط ،موفقیت و خالقیت را سپری کنند.
سبک زندگی کم تحرک معضلی است که اگر جدی گرفته نشود ،رفته رفته کشور
را با نسلی ناتوان و بیمار مواجه خواهد ساخت و سونامی بیماری های غیرواگیر
مردم را فراخواهد گرفت.
کسب سواد حرکتی زمینه ساز دستیابی به موقعیتی است که فرد را با ظرفیت های
وجودی خود و دیگران آشنا ساخته و ادراکی نو که ناشی از تعامل پویا با محیط
است به همراه دارد .سواد حرکتی به عنوان یکی از انواع سوادها ،با ظرفیت فرد
برای داشتن زندگی سالم و فعال تعریف می شود که مورد نیاز تمامی افراد (اعم از
ورزشکار و غیرورزشکار) است .سواد حرکتی توسعه مهارت های بنیادین حرکتی
و ورزشی است که به کودک اجازه می دهد با انگیزه ،اعتماد به نفس و کنترل،
در طیف وسیعی از فعالیت های بدنی و موزون و شرایط ورزشی حرکت کند و در
قبال شرایط محیطی موجود و براساس ادراک خود ،واکنش مناسب نشان دهد.

1

1ـ این نمونه و سایر نمونه هایی که بعد از این آمده است توسط مؤسسه مهدوی پیشنهاد شده اند.
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سواد حرکتی ترکیبی از تسلط بر مهارت های بنیادین حرکتی و ورزشی است که
کودک را قادر می سازد حرکات مداوم محیط پیرامونش را نگاه کند و براساس
درکش از محیط تصمیم دقیقی بگیرد .بنابراین کم تحرکی و سواد کم حرکتی از
یک سو و سطح پایین مهارت های فردی و گروهی در دانش آموزان از سوی دیگر
و مهم تر تلفیق فعالیت های حرکتی با تفکر ،پژوهش و خالقیت مسئله اصلی این
برنامه است .افراد با سواد حرکتی نه تنها توانمند هستند بلکه به ظرفیت حرکت
که به آنها ارزانی شده اعتماد دارند .افراد باسواد حرکتی با دامنه ای از قابلیت های
حرکت قادرند تعامل مؤثر و پویایی با انواع محیط های آشنا و جدید داشته
باشند .این موضوع اهمیت زیادی دارد زیرا انسان ها درنتیجه تعامل با محیط
رشد و پیشرفت می کنند .این فعالیت ها می تواند در محیط های آشنا و ناآشنا نیز
صورت پذیرد ،و ابعاد فردی ،اجتماعی و جسمانی دانش آموزان را رشد دهد .در
این برنامه مجالی فراهم خواهد شد تا دانش آموزان مدرسه در محیطی متفاوت
و با تجارب متنوع فرصت مشارکت ،تعامل ،تفکر و تجسس را ارتقا و مهارت های
بنیادین حرکتی و فعالیت های حرکتی خود را گسترش دهند.
پ .اهداف برنامه

دانشآموزان با کسب سواد حرکتی قادر خواهند بود در موقعیتهای مسئلهای
تصمیمهای تأثیرگذار برای حفظ و ارتقای سالمت خود اتخاذ نماید.

ت .محتوای برنامه یا شرح
فعالیتها

مهارتهای بنیادین حرکتی ،مهارتهای گروهی ،خالقیت ،تفکر ،حل مسئله،
آمادگی جسمانی

ث .موضوعات پشتیبان در
برنامه درسی تجویزی

سالمت و تربیت بدنی ،مطالعات اجتماعی ،علوم تجربی ،ریاضی

ج .حجم زمانی و چگونگی
زمان بندی اجرا

این برنامه بسته به موقعیت مدرسه و دسترسی به فضای موردنیاز برنامه می تواند
به صورت تجمیعی هر دو هفته ( 4ساعت) یا یک روز کامل انجام شود.

چ .گروه مخاطبان و نحوه
انتخاب ،اندازه گروه

دانش آموزان دوره ابتدایی و متوسطه در گروه هایی که براساس توانایی و عالیق
آنان شکل می گیرد.

ح.فرصت های یادگیری

پروژه میدانی ،مشارکت گروهی ،تفکر ،اردو ،فعالیت های ماجراجویانه ،مهارت های
مقابله با خطر ،خودمراقبتی و ...

خ .شرایط اجرا ،فضا و مواد ،به تشخیص مجریان و براساس ضوابط مربوط به فعالیت در حوزه موضوع موردنظر
(مث ً
ال در کوهنوردی باید اصول کوهنوردی موردنیاز باشد).
منابع ،امکانات ،ابزارها و
زمینه فعالیت ها و شرایط و
امکانات موردنیاز
د .مجری و ارائه کننده برنامه مدیر ،معاون پرورشی ،معلم تربیت بدنی و آموزگار ،متخصص یا مربی کوهنوردی،
صخره نوردی ،افراد باتجربه در حوزه طبیعت گردی و کوهنوردی و ...
ارزیابی عملکرد دانش آموزان نشان دهنده اعتماد به نفس و استفاده از مهارت ها
ذ .عملکرد مورد انتظار پس از و توانایی های حرکتی در موقعیت های مسئله ای و چالشی است ،به گونه ای که
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی ضمن انجام واکنش حرکتی منسجم ،هماهنگ ،به موقع و متعادل ،بدن خود را از
خطر و آسیب حفظ کند.

194

فصل چهارم :نمونه برنامه های ...

نمونه شماره بیست و شش
الف .عنوان برنامه

رشد منش اخالقی از طریق داستان

ب.منطق برنامه

رشد منش و تربیت اخالقی یکی از مسائل مهم جوامع و نظام های تربیتی و
از دغدغه های سیاستگذاران آموزشی در جهان است .یکی از شاخصه های مهم
سالمت و سعادت فردی و اجتماعی ،تجلی منش اخالقی از طریق حاکمیت
ارزش های اخالقی در رفتار انسان ها و روابط میان آنها ،برای خدمت به خود و به
دیگران (نیک زیستن) است .منش خوب بسیار مهم تر از هوش شناختی است.
ما می توانیم به لحاظ شناختی خیلی باهوش باشیم و کار درست را بشناسیم
اما هنوز نتوانیم به آن عمل کنیم .بسیار مشاهده می شود که مردمی دارای
هوش شناختی باال ،اغلب تصمیم های نادرستی می گیرند و در نتیجه به موفقیت
پایدار اقناع کننده و شادی بخش دست نمی یابند .برای تحقق حاکمیت ارزش ها
بر رفتارها و روابط ،باید برنامه تربیتی اثربخش و کارا داشت و براساس آن تالش
کرد .اثر بخشی و کارایی برنامه های تربیتی در این حوزه مرهون آغاز آن از
اولین سال های کودکی و در خانواده و پی گیری آن در سراسر دوران مدرسه
است .شواهد نشان می دهد که جامعه ما نیز بی تردید ،بیش از هر چیز نیازمند
چنین برنامه ای برای تربیت شهروندانی اخالقمند است .آمار گزارش شده در
منابع رسمی که دال بر نابسامانی ها و چالش های برجسته اجتماعی و فرهنگی
نظیر کاهش ارزش و جایگاه خانواده ،افزایش نابسامانی در خانواده ،گسترش
بزهکاری در جوانان و نوجوانان ،افزایش آلودگی و تخریب محیط زیست ،گسترش
فریب کاری در روابط اجتماعی ،کاربردهای ناسالم و بعضاً مخرب وسایل ارتباط
جمعی و فناوری اطالعات ،گسترش عدم صداقت و عدم امانتداری و افزایش
عدم رعایت ضوابط در مناسبات مختلف و در نهایت افزایش پرونده های قضایی
است ،نشان دهنده این نیاز مبرم به یافتن روش های مؤثر و کارا در حیطه آموزش
اخالق است .زندگی موفق و سعادت آمیز در پرتو روابط اجتماعی عادالنه ،همراه
با مالحظات اخالقی ،و توأم با مسئولیت  پذیری تحقق می یابد که عالوه بر
ویژگی های عملکردی نظیر سخت کوشی ،مثبت اندیشی و ...مبتنی بر ویژگی های
اخالقی نظیر صداقت ،احترام ،عدالت ،مسئولیت پذیری است که بودن انسان ها
را در کنار هم بی خطر ،بدون آسیب ،همراه با شادی ،و توأم با رشد می کند.
دستیابی به این مهم در پرتو حاکمیت ارزش های اخالقی است .زندگی آرام و
جامعه ای سعادتمند و به دور از مشکالتی نظیر خشونت ،فقر ،تبعیض ،فروپاشی
خانواده و  ...نتیجه حاکمیت اخالقی و اقدام در جهت رشد آنها به دست می آید.
این برنامه به دنبال آن است تا از طریق تلفیق مفاهیم اخالقی مطرح شده در
داستان ،در محتوای آموزش ،فرصت هایی را برای کسب تجربیات دست اول برای
دانش آموزان جهت کسب منش های اخالقی تدارک ببیند.
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پ .اهداف برنامه

ت .محتوای برنامه یا شرح
فعالیتها

ث .موضوعات پشتیبان در
برنامه درسی تجویزی
ج .حجم زمانی و چگونگی
زمان بندی اجرا
چ .گروه مخاطبان و نحوه
انتخاب ،اندازه گروه

ح.فرصت های یادگیری

خ .شرایط اجرا ،فضا و مواد،
منابع ،امکانات ،ابزارها و زمینه
فعالیت ها و شرایط و امکانات
موردنیاز

در پرتو اجرای این برنامه باید دانش آموز بتواند به نحو سنجش پذیری براساس 60
منش اخالقی اساسی عمل کند.
این رفتارها که ناشی از درک و تشخیص منش های مثبت از منفی و غلبه بر
منفی ها و ارزش گذاری مثبت ها با توجه به پیامدها و به کارگیری و نقشه کشیدن
برای رشد آنها ،به نحوی پایدار و براساس تأملی خودآگاهانه و دائمی است ،در
تعامل دانش آموزان با دیگران به نحو سنجش پذیری قابل مشاهده خواهد بود.
شش منش اخالقی اساسی:
خردمندی
محبت
صداقت
خودکنترلی
شکیبایی
عدالت
فارسی ،انگلیسی ،مطالعات اجتماعی ،دینی
 12جلسه دو ساعته در  12هفته متوالی و غیرقابل تجمیع در ساعات متوالی و
البته قابل تلفیق با برنامه درسی دینی ،ادبیات /زبان فارسی یا انگلیسی ،علوم،
ریاضی ،اجتماعی
دانشآموزان دوره ابتدایی و متوسطه
مطالعه متن /فیلم.
تفکر انتقادی
گفتگوی سقراطی
فعالیت عملی
پروژه های تحقیقی
کتاب داستان
فیلم براساس همان کتاب داستان
مشارکت والدین

د .مجری و ارائه کننده برنامه همه معلمان مدرسه و در صورت تلفیق معلم فارسی /زبان /دینی /تفکر و پژوهش/
مطالعات اجتماعی
ذ .عملکرد مورد انتظار پس از ارزشیابی عملکرد دانشآموز در سطح مدرسه /خانواده نشان میدهد که در
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی رویارویی با مسائل و فرصتهای مختلف در زندگی واقعی ،اخالقمدار عمل میکند.
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نمونه شماره بیست و هفت
الف .عنوان برنامه

خالقیت و کارآفرینی برای کودکان

ب.منطق برنامه/ضرورت و
بیان مسئله

پژوهش های متعددی نشان می دهد که کارآفرینی از جمله موضوعاتی است
که زمان آموزش آن از دوره ابتدایی است .خالقیت به عنوان جوهره کارآفرینی،
موهبتی الهی و همگانی است که ظهور آن مستلزم پرورش آن است .لذا مدرسه
به عنوان عامل مؤثر و کلیدی در رشد توانایی های خالق و کارآفرینانه کودکان و
نوجوانان به شمار می رود .منظور از آموزش کارآفرینی برای کودکان صرفاً ایجاد
کسب و کار نیست بلکه هدف پرورش ویژگی ها و نگرش های خالق و کارآفرینانه
در آنان است .اهمیت این موضوع توسط محققان اثبات شده است که برنامه های
آموزش خالقیت و کارآفرینی زمانی تأثیرات پایدار و ملموس برافزایش نگرش و
توانمندی های کارآفرینانه افراد می گذارد که این آموزش ها از دوران اولیه مدرسه
به آنان ارائه شود .برنامه پیش رو با به کارگیری رویکردی خالق ،فعال و پویا ،در
خصوص نحوه تدریس و اداره کالس اقدام به غنی سازی برنامه درسی در راستای
شکل گیری و پرورش ویژگی ها و اندیشه های خالق ،نوآور و کارآفرینانه در
دانش آموزان نموده تا آنها را به طور مؤثری برای زندگی کنونی و آینده مهیا سازد.

پ .اهداف برنامه

در برنامه خالقیت و کارآفرینی برای کودکان ،انتظار میرود دانشآموزان بتوانند.
نگرش مثبت و عمیق نسبت به ارزش خالقیت و کارآفرینی کسب کنند.
با توسعه جنبه سیال ذهن خود ،بتوانند راه حلهای متعدد به یک سؤال یا
مسئله در کالس درس یا مدرسه ارائه دهند.
با توسعه جنبه منعطف ذهن خود ،راهحلهای متنوع و گوناگونی در برخورد با
مسائل زندگی یا درسی اراده نمایند.
در برخورد با مسائل مختلف ،راهحلهای مبتکرانه و تازه ارائه نمایند.
در موقعیتهای دشوار و پیچیده ،جزئیات یک موضوع را جهت فائق آمدن بر
آن ،مدنظر قرار دهند.
با استفاده از روشهای خالقانه و نوآورانه ،به حل مسائل زندگی خود اقدام نمایند.
شایستگیها و توانمندیهای خالق و کارآفرینانه خود را در قالب انجام پروژههای
فردی یا گروهی عملیاتی نموده و دستاورد آن را به نحو مقتضی عرضه کنند.

ت .محتوای برنامه یا شرح
فعالیتها

مفاهیم شامل (انعطاف ذهنی ،سیالی ذهن ،نوآوری و ابتکار ،بسط و گسترش ذهنی)
مهارت های ایده پردازی و کشف فرصت ها ،جمع آوری اطالعات مختلف ،فرایند
طراحی سؤال یا مسئله ،تولید ایده ها و محصول جدید ،کارگروهی و مشارکت
مؤثر ،کنجکاوی فکری مداوم ،جستجو و کاوشگری

ث .موضوعات پشتیبان در
برنامه درسی تجویزی

کلیه موضوعات درسی از قبیل ریاضیات ،علوم تجربی ،مطالعات اجتماعی ،فارسی،
هنر ،تربیت بدنی و غیره میتوانند بهعنوان پشتیبان در برنامه خالقیت و کارآفرینی
به کودکان مورد استفاده قرار گیرند.

ج .حجم زمانی و چگونگی
زمان بندی اجرا

این برنامه با دو رویکرد قابل اجرا است؛
اول :رویکرد غنیسازی تلفیقی :در این رویکرد با تمرکز بر تلفیق محتوای موجود
کتاب های درسی با روش های تدریس خالق و کارآفرینانه ،در هر پایه بین  6تا 8
ساعت زمان در یک ماه مورد نیاز است.
دوم :رویکرد غنیسازی تفکیکی یا محدود :که این رویکرد در قالب فعالیتها و
پروژههای خالق و کارآفرینانه بهصورت  2ساعت در  4هفته متوالی موردنیاز است.
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چ .گروه مخاطبان و نحوه
انتخاب ،اندازه گروه
ح.فرصت های یادگیری

برنامه می تواند برای کلیه دانش آموزان پایه های چهارم تا ششم ابتدایی یا پایه های
اول متوسطه به صورت تفکیک شده اجرا گردد.
فرصت های یادگیری مبتنی بر انجام پروژه های فردی و گروهی
فرصت های یادگیری مبتنی بر حل مسئله به شیوه خالقانه
فرصت های یادگیری مبتنی بر انواع بازی های خالق
فرصت های یادگیری مبتنی بر روش های هنری خالق

آماده سازی فضا و ملزومات الزم برای انجام فعالیت های خالق از قبیل نقاشی،
کاردستی ،نمایش ،حل معما و ...
ترتیب دادن مکان  هایی برای به اشتراک گذاشتن ایدهها و خالقیتهای دانشآموزان
هماهنگی با والدین در زمینه چگونگی فراهم سازی شرایط خالق در خانواده
خ .شرایط اجرا ،فضا و مواد ،تنوع دادن به وسایل و امکانات موجود در کالس از لحاظ رنگ و شکل جهت فعال
منابع ،امکانات ،ابزارها و نگه داشتن حواس کودکان
زمینه فعالیت ها و شرایط و فراهم کردن شرایط جهت استفاده از محیط های باز و طبیعی جهت ارائه
محرک های نو غیرقابل پیشبینی
امکانات موردنیاز
فراهم نمودن فضا و ملزومات ایمن و بهداشتی برای انجام فعالیت های خالقانه
گردآوری وسایل ارزان و بی استفاده از قبیل جعبه های مقوایی ،پالستیکی،
اشیای کهنه و مستعمل برای ساخت چیزهای جالب ،خالق و کاربردی توسط
دانشآموزان.
گروهی از افراد مشتمل بر معلمان خالق و مربیان کارآفرینی ،مدیران مدارس،
د .مجری و ارائه کننده برنامه
والدین با مشاغل و تجربیات خالق و کارآفرینانه مختلف ،کارآفرینان برتر ،مشاوران
و مربیان تربیتی ،افراد موفق و مطرح در حوزه های مختلف
ارزیابی تفکر خالق دانش آموزان در جنبه های سیالی ،انعطاف پذیری ،اصالت و
ذ .عملکرد مورد انتظار پس از تازگی و بسط از طریق آزمون های خالقیت سنج معتبر.
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی بررسی عالقمندی و نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به خالقیت و کارآفرینی،
از طریق میزان استقبال و مشارکت آنها در انجام فعالیت ها و پروژه های خالق و
کارآفرینانه در سطح کالس یا مدرسه.
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نمونه شماره بیست و هشت
الف .عنوان برنامه

پرورش مهارت های پرسشگری

ب.منطق برنامه/ضرورت و
بیان مسئله

بسیاری از ویژگیهای ذهنی و عادتی ما در کودکی شکل میگیرند .چنانچه در این
مرحله از تربیت ،دانشآموزان بتوانند از مهارتها و قابلیتهای اساسی برخوردار
شوند ،خواهند توانست گامهای بلندی در ادامه مسیر زندگی خود بردارند .توجه ویژۀ
نظامهای تربیتی به این مرحله و تجهیز دانشآموزان به مهارتهایی که آنها را برای
ادامه زندگی و زیست موفقیتآمیز در دنیای آینده آماده میسازد ،بسیار حیاتی است.
پرسش کردن یکی از ویژگیهای مهم کودکان است .آنها با پرسیدنهای خود
به دنبال فهمیدن و گشودن جهان پیرامون خود هستند و اگر به درستی تربیت
شوند ،یاد میگیرند پرسشهای بزرگتری بپرسند .شورای آموزشی مدرسه درنظر
دارد پروژه «پرورش مهارتهای پرسشگری» را با هدف تربیت کودکانی پرسشگر،
کنجکاو ،جستجوگر ،نوآور و دارای استقالل فکری در سطح مدرسه اجرا کند.
نیازهای تربیتی دنیای امروز فراتر از انباشت اطالعات و دادههاست .آنچه در دنیای
امروز نیاز است ،تربیت انسانهای پرسشگر ،خود راهبر و خالق است تا با تعامل
پرسشگرانه و خالقانه با دنیای پیرامون خود به یادگیری و تولید دانش اقدام
کنند .پرسشگری با مهارتهای دیگری مانند پژوهش ،حل مسئله ،تفکر انتقادی،
فراشناخت و خالقیت ارتباط نزدیک دارد .در واقع پرسشگری بهعنوان وجه مشترک
این مهارتها ،عنصر و ویژگی محوری آنها محسوب میشود.
ممکن نیست فردی پژوهشگر خوبی باشد ،به خوبی از عهدۀ حل مسائل برآید ،در
حالیکه پرسشگر ضعیفی است .دانش  آموزان ما به سختی از مهارت تفکر انتقادی
برخوردار خواهند شد در حالیکه فاقد مهارت پرسشگری هستند .پرسشگری در واقع
اساس و سنگ بستر بسیاری از این مهارتها را تشکیل میدهد و بدون ایجاد یک
منش پرسشگری ،پرورش سایر مهارتهای تفکر دشوار خواهد بود.

پ .اهداف برنامه

دانش آموزان باید بتوانند:
با کسب مهارت های پرسشگری ،پرسش های خود را برای درک عمیق تر موضوعات
و تحلیل موقعیت های پیچیده تولید کرده و به کار گیرند.
هدف اصلی این برنامه ،تربیت کودکانی پرسشگر ،کنجکاو ،جستجوگر ،نوآور و
دارای استقالل فکری است.

ت .محتوای برنامه یا شرح
فعالیتها

مفاهیم :انواع پرسش ها (پرسش های باز ،پرسش های بسته)... ،
مهارت ها :طرح و تولید پرسش های مناسب درباره موضوع موردنظر /بازبینی و
اصالح پرسش ها /اولویت بندی پرسش ها

ث .موضوعات پشتیبان در
برنامه درسی تجویزی

این پروژه در چهارچوب برنامه های تجویزی ،در ادامه برنامه های تجویزی و برنامه
ویژه مدارس قابل اجرا می باشد.

ج .حجم زمانی و چگونگی
زمان بندی اجرا

به زمان ویژه ای نیاز نمی باشد و در تلفیق با برنامه های تجویزی یا در زمان برنامه
ویژه مدارس قابل انجام می باشد.

چ .گروه مخاطبان و نحوه
انتخاب ،اندازه گروه

دانش آموزان پایه های چهارم ،پنجم و ششم
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ح.فرصت های یادگیری

طراحی نقطه کانونی برای پرسش و در اختیار گذاشتن دانش و اطالعات الزم
درباره موضوع برای ایجاد درک مشترک
پیشبینی فعالیت های یادگیری گروهی (در گروه های کوچک  4و  5نفره)
اجرای مراحل تدوین پرسش با استفاده از «تکنیک تدوین پرسش»
ایجاد موقعیت الزم برای بحث و گفتگو درباره پرسش های تدوین شده در
گروه ها و نحوه کاربرد آنها
ترغیب دانشآموزان به تأمل درباره فرایند تدوین پرسش با استفاده از تمرینهای
فراشناختی

برای اجرای موفقیت آمیز این پروژه الزم است تغییراتی در مؤلفه های برنامه
خ .شرایط اجرا ،فضا و مواد ،درسی ،تدریس ،الگوهای ارتباطی و ارزیابی انجام شود.
تغییر شرایط فیزیکی کالس (در صورت امکان)
منابع ،امکانات ،ابزارها و
ً
کاغذ در اندازه های بزرگ (ترجیحا )A1
زمینه فعالیت ها و شرایط و
ماژیک و خودکار در رنگ های مختلف
امکانات موردنیاز
دستورالعمل تدوین پرسش ها
د .مجری و ارائه کننده برنامه کلیه معلمان (در صورت نیاز با همکاری و مشورت ایده پرداز)
ذ .عملکرد مورد انتظار پس از
ارزیابی عملکرد دانش آموزان براساس مهارت هایشان در خلق و طرح پرسش و
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی
به کارگیری آنها برای درک و تحویل (موضوعات و موقعیت ها).

نمونه شماره بیست و نه
الف .عنوان برنامه

ب.منطق برنامه/ضرورت و
بیان مسئله
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بازآفرینی مهارت های گفتگو
انسان موجود اجتماعی است و گفتگو مهمترین وجه این مدنیت است .در
جریان گفتگو تنها اطالعات رد و بدل نمیشود بلکه اتفاق پیش میآید که
انسانهای با اندیشه و ذهن خود و دیگری آشنا میشوند و از این رهگذر شعور
یا خرد جمعی شکل میگیرد .یکی از مهارتهای بنیادین که در تکوین و تکمیل
شخصیت دانشآموزان تأثیر بهسزا دارد ،مهارت گفتگو است .اهمیت این مهارت
وقتی دو چندان مینماید که نیمنگاهی به تحوالت شگرف صنعتی در روش زندگی
تکنولوژیک و دگرگونی سنتها و ارزشهای انسان امروز میاندازیم .توانایی افراد
جامعه در برقراری ارتباط واقعی و متناسب با ارزشهای اخالقی و فهم و درک
متقابل کاهش یافته است و شاهد فقر مهارت گفتگو در دانشآموزان هستیم.
فقر مهارت های گفتگو می تواند به تعامالت نامؤثر دانش آموز با والدین و معلمان و
دیگر کارکنان مدرسه ،کاهش پیشرفت تحصیلی و انزوای اجتماعی منجر شود و
به این ترتیب فرصت های کسب مهارت های گوناگون و باالفعل کردن پتانسیل های
گوناگون در دانش آموز را از بین برد.
اولین و مهم ترین نتیجه این کاستی و ضعف ،تربیت نسلی خواهد بود که به لحاظ
هنجاری مقوله نفع شخصی ارزش محوری او شده و ارزش های جمعی مانند
اخالق ،آزادی ،عدالت و همبستگی تبدیل به موضوعاتی بیگانه خواهند شد .ارائه
آموزش های متمرکز بر نهادینه کردن فرهنگ تحمل و مدارا و ارتباط درست با
دیگران ،یکی از مهم ترین وظایف نظام های آموزشی است که عملیاتی کردن آن

فصل چهارم :نمونه برنامه های ...

با فراهم آوردن پیش شرط های زیست مسالمت آمیز ،کیفیت زندگی جمعی را ،از
خانه و مدرسه تا جامعه های بزرگ تر ،ارتقا خواهد بخشید.
برای آموزش و بازآفرینی مهارت های گفتگو مدرسه ،بیشترین زمان و بهترین
بازه های عمر یادگیری افراد را در اختیار دارد و چه بسا بهترین مکان و موقعیت
است ..تمرین گفتگو در قالب کارگاه های گفتگو و در فضای مدرسه ای و از سنینی
که هنوز عادت ها و اندیشه ها و انگیزه ها به طور کامل شکل نگرفته است؛ می تواند
تأثیری ماندگار در رشد و غنی سازی شخصیت دانش آموزان داشته باشد.
پ .اهداف برنامه

در پایان این دوره آموزشی و با بهکارگیری مهارتهای دهگانۀ گفتگو شاهد آمادگی
بیشتر دانشآموزان برای بازنگری در رفتارها ،افزایش مشورتپذیری ،افزایش
آمادگی کار جمعی و گشودگی بیشتر در نسبت با انتقادات و کاهش نزاعهای
لفظی و رفتاری خواهیم بود.

ت .محتوای برنامه یا شرح
فعالیتها

در کارگاه های گفتگو ده مهارت اصلی معرفی و تمرین می شوند:
یادگیرندگی
احترام کامل
گشودگی ذهن
از دل سخن گفتن
گوش دادن
پرهیز از شتاب
تعلیق باورها
جانب داری سازنده
جویایی
ناظر خویش بودن
تمارین مربوط به هر مهارت در اختیار راهنماها قرار دارد و آنها با استفاده از
دستورالعمل اجرا و تجارب گذشته به مرور و اجرای آنها می پردازند.

ث .موضوعات پشتیبان در
برنامه درسی تجویزی

مطالعات اجتماعی ،هدیه های آسمان ،فارسی و ...
به فراخور برنامه های درسی مدارس و نیز با توجه به زمان های خالی اولیا و مربیان
مدارس می توان این کارگاه ها را در قالب های گوناگون اجرا کرد:

ج .حجم زمانی و چگونگی
زمان بندی اجرا

 دو روز کامل از صبح الی عصر
 چهار نیم روز در دو هفته

 چهار جلسۀ  5ساعته ،هفته ای یکبار ،به مدت یک ماه

 قالب ها و زمان بندی های دیگر با توجه به برنامه های درسی پیشنهاد می شود.
چ .گروه مخاطبان و نحوه
انتخاب ،اندازه گروه
ح.فرصت های یادگیری

تعداد شرکتکنندگان حداقل  15نفر ،حد مطلوب بین  20تا  25نفر و حداکثر 30
نفر است .برای شرکتکنندگان در کارگاه محدودیت (سنی ،جنسی )... ،وجود ندارد.
 پروژه های میدانی

 تحقیق در تجربه های زیستۀ شخصی و جمعی
 فعالیت های گروهی
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الزامات و محیط اجرا
خ .شرایط اجرا ،فضا و مواد،
کارگاه های گفتگو را در فضایی با گنجایش مناسب و صندلی هایی دایره وار
منابع ،امکانات ،ابزارها و
می توان برگزار کرد .وسایل الزم برای کارگاه ها نیز در کانون گفتگو موجود است؛
زمینه فعالیت ها و شرایط و
وسایلی از قبیل بنرهای قوانین گفتگو ،تمارین گفتگو ،گوی سخن و برخی لوازم
امکانات موردنیاز
دیگر از این دست.
راهنماهایی که کارگاه های سه گانۀ گفتگو را گذرانده و پروژه های خود را تحویل
داده باشند.
د .مجری و ارائه کننده برنامه
می توانند کارگاههای گفتگو را برگزار کنند.
معلّمها و کادر مدارس میتوانند با گذراندن این دورهها به راهنماهای گفتگو
تبدیل شوند.
ذ .عملکرد مورد انتظار پس از ارزیابی عملکرد دانش آموزان براساس مهارت هایشان در گفتگو.
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی
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1ـ کاهش مصرف کاال و لوازم رایانه ای
و برخی مالحظات زیست محیطی

16ـ کارگاه شعر خوانی

2ـ باورها و ارزش های ما به عنوان
کنشگران اجتماعی

17ـ کارگاه کتاب خوانی

3ـ مهارتهای ارتباطی و برقراری تعامالت
سازنده

18ـ تفسیر قرآن

4ـ جشنواره رنگین کمان فرهنگ ها

10ـ شناخت حرفه ها  ،مشاغل و
رشته های دانشگاهی

19ـ خدمت رسانی ،فعالیت های
عام المنفعه و داوطلبانه

5ـ مطالعه نان های محلی

11ـ طراحی و ساخت بازی و سرگرمی
رایانهای

20ـ کارگاه هنر و صنایع دستی

6ـ هویت محله ای

12ـ طراحی و ساخت اسباب بازی های
مکانیکی ،الکترونیکی و رباتیک

21ـ آشنایی با سینمای دفاع مقدس

7ـ صبحانه و الگوهای تغذیه ای
دانش آموزان

13ـ سرگرمی های مداد وکاغذی
و سایر بازی های محلی

22ـ بهینه سازی مصرف آب و انرژی در
مدرسه

8ـ مصرف کاالی داخلی و اشتغال جوانان

14ـ شناخت حقوق و قوانین و
پیشگیری از آسیب های اجتماعی

23ـ آشنایی با سازمان ها و نهادهای
اجتماعی

9ـ مناظره در مدرسه

15ـ زندگی سالم

24ـ مسئولیت های واقعی در مدرسه
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پیوست 1

جمهوری اسالمی ایران
وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

شیوهنامه

برنامه ویژه مدرسه

(راهکار   5ـ 5سند تحول ،بند 2ـ 13برنامه درسی ملی
و مصوبه جلسه  926شورای عالی آموزش و پرورش)
سال تحصیلی
98ـ1397
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باسمهتعالی
مقدمه :به منظور عملیاتی سازی راهکار   5ـ   5سند تحول بنیادین و بند 2ـ 13برنامه درسی ملی و
مصوبۀ جلسۀ شماره  926مورخ  94/12/10شورای عالی آموزش و پرورش و در راستای سیاست کلی
مدرسه محوری ،شیوه نامۀ اجرایی «برنامۀ ویژۀ مدرسه» به شرح زیر ابالغ می گردد .این برنامه براساس
رویکرد فرهنگی تربیتی و با تأکید بر آموزش های مهارت محور و بسط گستره فعالیت های پرورشی در
سطح مدارس ابتدایی و متوسطه به اجرا درمی آید.
مباحث تفصیلی مربوط به اجرای این شیوهنامه در کتاب «راهنمای عمل برنامه ویژۀ مدرسه» منتشر شده
از سوی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی آورده شده است.

1ـ تعریف
برنامه ویژۀ مدرسه ،برنامهای است که با اعتماد به صالحیت و توان مدرسه ،مجوز برنامهریزی درسی ،اجرا و
ارزشیابی حجم معینی از زمان رسمی آموزش را با رعایت چارچوبهای مقرر به مدرسه واگذار میکند.

2ـ اهداف برنامه ویژۀ مدرسه
1ـ2ـ پاسخگویی به نیازهای منطقه ای و محلی ناشی از تفاوت های محیط زندگی (شهری ،روستایی،
عشایری ،فرهنگی ،جغرافیایی ،)... ،جنسیتی و فردی دانش آموزان
2ـ2ـ تنوع بخشی به محیط های یادگیری با بهره گیری از امکانات و فضاهای آموزشی داخل و خارج از
کالس و مدرسه و ایجاد فضایی شاداب ،پرنشاط و لذت بخش برای دانش آموزان
3ـ2ـ ارتقای جایگاه مدرسه در اذهان عمومی به عنوان محور توسعه محله و شاخص بالندگی آن:
محله برای مدرسه ،مدرسه برای محله (مدرسه در افق چشم انداز  ،1404سند تحول بنیادین)

3ـ اختیارات مدرسه
1ـ3ـ برنامه ریزی برای برنامۀ ویژۀ مدرسه (از جمله انتخاب موضوع ،عنوان ،هدف ،محتوا و سرفصل های
هر برنامه و چگونگی اجرا و ارزشیابی) از مسئولیت ها و اختیارات داخلی مدرسه است که توسط شورای
مدرسه و با هدایت و مسئولیت مدیر مدرسه انجام می شود.
2ـ3ـ مدرسه می تواند در چارچوب اصول و موازین ابالغی برنامه ویژۀ مدرسه ،از تمام ظرفیت های
درون و بیرون از مدرسه برای تحقق اهداف مورد نظر و اجرای فعالیت های یادگیری متنوع استفاده نماید.

4ـ زمینه ها و موضوعات برنامه ویژه مدرسه
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1ـ4ـ مدارس در خصوص انتخاب موضوعات و محتوای برنامه های ویژه مدرسه دارای اختیار هستند و
می توانند در زمینه هر یک از ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت (اعتقادی ،عبادی و اخالقی ،اجتماعی  و
سیاسی ،زیستی و بدنی ،زیباشناختی و هنری ،اقتصادی و حرفه ای ،علمی و فناورانه) حول موضوعات
مناسب تاریخی ،اعتقادی ،اجتماعی ،یا معرفی حرفه ها ،هنرها ،جغرافیا ،آیین و رسوم ،نیازها و شرایط
اقلیمی و جغرافیای مدرسه دست به انتخاب بزنند.

پیوست 1

2ـ4ـ یکی از مهم ترین زمینه های برنامه ویژۀ مدرسه ،آموزش یک مهارت است .از جمله این
مهارت های مفید ،مهارت تأمین معاش حالل است .به گونه ای که دانش آموزان بتوانند در هنگام خروج
از نظام تعلیم و تربیت رسمی ،توانایی تأمین زندگی خود و ادارۀ خانواده را داشته باشند .در این راستا
توانمندسازی دانش آموزان با آموزش مهارت های حرفه ای متناسب با شرایط محلی و مهارت های عمومی
اشتغال و کارآفرینی (همچون برنامه آموزشی ایران مهارت) موضوعات مناسبی برای کار به شمار می آیند.
3ـ4ـ فعالیت های میدانی مانند :مشاهده طبیعت ،بازدید از موزه ها ،نمایشگاه ها ،مراکز علمی،
صنعتی ،تولیدی ،هنری ،فرهنگی ،کانون های تربیتی محله ،اماکن مذهبی (مسجد ،مصلی ،زیارتگاه،
دارالقرآن ،یادمان دفاع مقدس) ،اماکن باستانی ،نهادها و مؤسسات اجتماعی و شرکت در فعالیت گروه ها
و انجمن های علمی ،در صورتی که به عنوان یک موقعیت یادگیریِ رشد دهنده طراحی شده باشند،
به عنوان برنامه ویژۀ مدرسه در نظر گرفته می شوند « ،اما برنامه ویژه مدرسه شامل فعالیت های فوق
برنامه ای مانند اردوهای تفریحی ،سیاحتی و زیارتی نمی شود».
4ـ4ـ کالس های کمک آموزشی و کمک درسی ،ترمیمی یا تقویتی دروس هفتگی ،حل تمرین ،رفع
اشکال ،آموزش زبان خارجی آمادگی برای امتحانات نهایی و المپیادهای علمی ،کنکور و مشابه آن
به هیچ وجه به عنوان زمینه های مجاز برنامه ویژه مدرسه محسوب نمی شوند.

  5ـ4ـ نمونه ای از موضوعات ،مهارت ها و فعالیت های میدانی مناسب به پیوست ارسال می شود.
مدرسه می تواند از بسته های آموزشی پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش نیز که در سینا روبیک قرار
می گیرد براساس انتخاب خود استفاده کند.

5ـ چگونگی تخصیص زمان
1ـ    5ـ در طول ساعات هفتگی آموزش رسمی مدرسه ،جلسات مربوط به برنامۀ ویژۀ مدرسه به
میزان  2ساعت در هفته (به طور شناور و سیال و با سهم گرفتن از ساعات تمامی دروس در طول سال)
برنامه ریزی و اجرا می شود .با توجه به تنوع برنامه های قابل اجرا و تفاوت زمان مورد نیاز هر برنامه ،مدرسه
می تواند نسبت به تجمیع ساعات چند هفته با یکدیگر و ارائه یک جای آنها ،اقدام نماید .در مجموع
مدارس مؤظف هستند در طول یک سال حدود  60ساعت از زمان آموزش را به برنامۀ ویژۀ مدرسه
اختصاص دهند.
چگونگی اختصاص زمان برای ارائه برنامه در ساعات کالسی و غیرکالسی از اختیارات مدرسه است و
باید به گونه ای باشد که بهترین شرایط را برای اجرای موفق برنامه فراهم سازد.
2ـ     5ـ هر مدرسه باید تقویم برنامه ویژۀ مدرسۀ خود (شامل :عنوان ،خالصه موضوع ،زمان ارائه و
ارائه کننده) را به دانش آموزان ،اولیا و اداره آموزش و پرورش ارائه کند.
1ـ3ـ     5ـ با طراحی آموزشی دقیق و به کارگیری رسانه های آموزشی پرشمار (مانند فیلم های آموزشی،
گرافیک اطالع رسان ،انیمیشن ،قطعات صوتی و تصویری و به کارگیری روش کالس معکوس) ضمن
افزایش بازدهی آموزشی ،به ارتقای کیفیت یادگیری کمک کنند.
2ـ3ـ    5ـ در حد ضرورت ،بخش هایی از کتاب را به صورت خودخوان و یا مطالعه آزاد در نظر بگیرند و
به دانش آموزان اعالم نمایند.
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  6ـ نقش و مسئولیت های مدیریت و معلمان مدرسه
مدیریت مدرسه (مدیر ،معاون پرورشی ،سایر معاونان) مسئولیت برنامه ریزی ،سازماندهی ،هماهنگی
اجرا ،نظارت ،کنترل و ارزشیابی برنامۀ ویژۀ مدرسه را برعهده دارد و با فعال کردن شورای مدرسه نسبت
به امور زیر اهتمام می ورزد:
1ـ  6ـ فعال سازی معلمان و شورای مدرسه به عنوان رکن اصلی اجرای برنامه ،تهیه تقویم ساالنۀ برنامۀ
ویژۀ مدرسه و ارائۀ برنامه و گزارش کار خود به ادارۀ آموزش و پرورش،
2ـ  6ـ آموزش معلمان و آگاهی بخشی و ظرفیت سازی برای جلب مشارکت والدین ،جامعۀ محلی،
خیرین و سایر حامیان مدرسه و به منظور بروز توانمندی ها ،امکانات بالقوه و خالقیت های نهفته آنان
ّ
درخصوص برنامه ویژه مدرسه
3ـ  6ـ رعایت سیاستهای مصوب نظام در عرصههای فرهنگی و توجه به ارزشهای دینی ،انقالبی و اخالقی
و دارای مقبولیت عامه در انتخاب موضوعات برنامۀ ویژۀ مدرسه( .پرهیز از انتخاب برنامههایی که ممکن است
به لحاظ موضوع ،محتوا ،نحوۀ ارائه و یا ارائهکننده حساسیتبرانگیز ،حاشیهساز و مشکلآفرین باشند).
4ـ  6ـ مهم ترین رکن ارائه کنندۀ برنامۀ ویژۀ مدرسه ،معلمان هستند .انتظار می رود معلمان ،با
آموزش هایی که دربارۀ نحوۀ انجام این برنامه از مرحلۀ انتخاب موضوع تا طراحی ،تدوین ،اجرا و ارزشیابی
کسب می کنند ،برنامه هایی را برای دانش آموزان کالس خود یا دیگر دانش آموزان طراحی و به شورای
مدرسه ارائه نمایند .حجم کلی برنامه های ارائه شده توسط هر معلم ،حدودا ً معادل ساعات دو هفته کاری
او را در طول سال تحصیلی تشکیل می دهد .معلمان می توانند برنامه ها را به صورت تیمی طراحی ،ارائه
و اجرا نمایند.
  5ـ 6ـ در دوره ابتدایی معلم کالس ،مسئول مدیریت ،ساماندهی و اجرای برنامه ویژۀ مدرسه برای
کالس خود است و در این راستا از ظرفیت درون و بیرون از مدرسه استفاده می نماید .در دوره متوسطه
همۀ معلمان و معاون پرورشی مدرسه مسئولیت دارند سهم و نقش خود را در اجرای طرح (به عنوان طراح،
ارائه کننده ،یا همکار ارائه) بشناسند و ایفا نمایند.
  6ـ  6ـ مدرسه می تواند عالوه بر منابع انسانی درونی یعنی مربیان و مشاوران مدرسه ،با دعوت از سایر
نیروهای داوطلب موجود در منطقه از جمله اولیا ،متخصصان ،صاحب نظران و فارغ التحصیالن توانمند
و عالقه مند به مدرسه و افراد و مؤسسات واجد شرایط بیرون از آموزش و پرورش ،بخش هایی از برنامه
ویژۀ مدرسه را اجرا نماید .تشخیص صالحیت های عمومی ،اخالقی و نیز احراز صالحیت های تخصصی
مجریان و ارائه کنندگان بیرونی بر عهده مدیریت مدرسه است.

7ـ ارزشیابی عملکرد دانش آموزان
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1ـ7ـ اعتماد به دانش آموز ،معلم و مدرسه مبنای هر نوع ارزشیابی در برنامه ویژۀ مدرسه است و
بر  این  اساس ،تصمیم گیری درباره نحوۀ ارزشیابی کام ً
ال بر عهدۀ مدرسه است.
2ـ7ـ به لحاظ اصولی ،انتظار می رود در پایان هر برنامه آموزشی ،فرصتی به دانش آموزان داده شود
تا آنچه را که کسب کرده اند ،ارائه نمایند .این امر مناسب ترین روش ارزشیابی است و موجب تقویت
خودباوری در ایشان می شود .این نوع ارزشیابی با نگاه خود ارزشیابی ،ارزشیابی در خدمت یادگیری و
ارزشیابی به منزلۀ یادگیری ،کام ً
ال سازگار است.

پیوست 1

  8ـ نظارت و ارزشیابی مدرسه
1ـ    8ـ نظارت و ارزشیابی داخلی مدرسه دربارۀ چگونگی اجرای برنامه ویژۀ مدرسه ،بر عهدۀ انجمن
اولیا و مربیان مدرسه است و در این راستا از تالش های انجام شده و تالشگران تقدیر به عمل می آید.
2ـ    8ـ گزارش کار مدرسه در زمینۀ برنامۀ ویژۀ مدرسه ،پس از اجرای هر برنامه یا در پایان سال ،توسط
مدیر مدرسه تنظیم و به ادارۀ آموزش و پرورش منطقه ارسال می گردد .مناطق آموزش و پرورش وظیفۀ
نظارت مستمر برکار مدارس جهت ارائه راهنمایی های الزم و کسب اطمینان از اجرای مناسب برنامه را
بر عهده دارند.
    3ـ    8ـ نظارت ،ارزشیابی عملکرد ،پایش ،تشویق و تقدیر از مدیران و شوراهای مدارس ،براساس
کیفیت گزارش ارائه شده مدرسه ،توسط اداره کل آموزش و پرورش استان و در قالب هایی مانند برنامه
تدییر (مدارس ابتدایی) و برنامه تعالی مدیریت مدرسه (مدارس متوسطه) و طرح های مشابه حذف از
سطح منطقه تا سطح ملی انجام می شود .معاونت های آموزشی یا پژوهشی به انتخاب مدیر منطقه یا مدیر
کل استان مسئولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه را بر عهده دارند.
4ـ    8ـ نظارت بر مدارس باید به ایجاد فرصتی برای همکاری بین مدارس و به اشتراک گذاشتن تجارب
برنامۀ مدرسه و نیز اشاعه ایده ها و تجربیات در سطح محلی ،منطقه ای و ملی منجر شود.
  5ـ    8ـ نظارت و ارزشیابی مدارس باید به گونه ای انجام شود که موجب تقویت خوداظهاری واقعی
مدرسه و عدم سوق دهی مدارس به ارائه گزارش های نمایشی ،تشریفاتی و متظاهرانه گردد.
  6ـ    8ـ ارزشیابی عملکرد مدرسه باید موجب تقویت نگاه خود ارزشیابی در مدرسه شود ،به گونه ای که
مدرسه بتواند از آن به عنوان موقعیتی برای سنجش کیفیت آنچه انجام داده و چگونگی بهبود عملکردش
بهره ببرد.
نمونه ای از موضوعات ،مهارت ها و فعالیت های میدانی مناسب پیوست است.
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نمونه موضوعات ،مهارت ها و فعالیت های میدانی مناسب برای « برنامه ویژه مدرسه»*

ساحت ها

موضوعات /مهارت ها

فعالیت های میدانی

اعتقادی،
عبادی و
اخالقی

فلسفه احکام؛ احکام /اخالق خرید و فروش ،تحصیل،
رفتار با همسایگان ،دوستان و خویشان ،احترام به
پدر و مادر؛ ترجمه و فهم قرآن ،آیات موضوعی
قرآن  کریم ،تاریخ اسالم ،جریانهای فکری موافق و
مقابل ادیان الهی ،پاسخ به شبهات دینی ،آداب و
مناسک دینی

بازدید از موزهها ،نمایشگاهها ،مراکز فرهنگی،
کانونهای تربیتی محله ،اماکن مذهبی (مسجد،
مصلی ،زیارتگاه ،دارالقرآن ،یادمان دفاع مقدس)،
نهادها و مؤسسات مذهبی و شرکت در فعالیت
گروهها و انجمنهای دینی ،ارائه خدمات به
زائران اماکن مذهبی

اجتماعی و
سیاسی

گوش دادن مؤثر ،فن بیان ،آداب معاشرت ،زبان
بدن ،فنون مذاکره و مباحثه ،سعه صدر و پذیرش
نظرات مخالف تحلیل رویدادهای تاریخی/
اجتماعی /سیاسی
استفادهازخدماتسازمانهاودستگاههایحمل   و   نقل
شهری ،امداد و نجات ،پولی ـ بانکی ،بهداشتی ـ
درمانی ،آموزشی ،ایمنی ،تفریحی ،قضایی ،بیمه و
تأمین اجتماعی ،پرداخت مالیات ،سفر و گردشگری
لباس ،معماری ،آداب معاشرت ،حمل و نقل،
ارتباطات ،دادو ستد ،سبک زندگی ،آداب و  رسوم
و ...در گذر زمان

طراحی و اجرای فعالیتهای فردی و گروهی،
مراجعه به سازمانها و نهادهای مربوط ،شرکت
در فعالیتهای عامالمنفعه ،تهیه و توزیع بروشور
و نشریات مناسب ،مصاحبه با اعضای خانواده،
کسبه و اهالی محل و ارائه گزارش آن ،بازدید
از موزهها ،نمایشگاهها ،مراکز فرهنگی ،اماکن
باستانی ،نهادها و مؤسسات اجتماعی

آشنایی با رشتههای ورزشی ،آموزش شنا ،دوو  میدانی،
کوهنوردی ،طبیعتگردی ،ورزشهای رزمی و دفاع
شخصی ،دوچرخهسواری ،بازیهای بومی ـ محلی،
بازیهای متناسب با جنسیت ،مراحل رشد و دوره
سنی ،بازیهای انفرادی و گروهی ،فوتبال ،والیبال،
آمادگی جسمانی ،تغذیه ،بهداشت ،سالمت و ایمنی
زیستی و بدنی در حرفهها و فعالیتهای مختلف ذهنی و بدنی
بررسی یک مسئله محیطزیستی (تغییرات جانوران
و پوشش گیاهی ،تأمین آب شرب ،نحوه جمعآوری
و دفن زبالهها و فاضالب در یک منطقه در گذر
زمان) ،پاکسازی مناطق جنگلی ،حریم رودخانهها
و سواحل ،درختکاری و توسعه فضای سبز ،سالمت
و بهداشت در مدرسه و محله

مشاهده و گردش در طبیعت ،شرکت در فعالیت
گروه ها و انجمن های حفاظت از محیط زیست،
ارائه خدمات بهداشت و سالمت به کالس های
دیگر در مدرسه ،اجرای سمینارها یا کارگاه های
آموزشی برای دانش آموزان دوره های تحصیلی
پایین تر

* این موارد صرفاً مثال ها و نمونه هایی از برنامه ویژه مدرسه هستند تا مدارس با ایده گرفتن از آنها ،نمونه هایی متناسب با تفاوت های
جنسیتی ،اقلیمی ،قومیتی و فرهنگی خود را طراحی و اجرا نمایند.
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ساحت ها

موضوعات /مهارت ها

فعالیت های میدانی

نقد هنری ،نمایش ،سرود ،کار دستی ،سفالگری،
عکاسی ،حجم سازی ،صنایع دستی ،نقاشی،
خوشنویسی ،مرمت آثار باستانی ،فیلم سازی،
طراحی و دوخت لباس ،گلدوزی
میراث فرهنگی (بناها ،البسه ،داستان ها ،اشعار
زیبا شناختی و
و ضرب المثل های محلی ،نحوه گرم کردن و
هنری
خنک کردن منازل در گذر زمان) ،آداب و رسوم
هر منطقه برای شروع سال /فصل جدید ،تولد
کودک ،بلوغ نوجوان ،اتمام بافت فرش ،بدرقه و
استقبال از مسافران ،دید و بازدید و مهمانی،
کاشت و داشت محصوالت کشاورزی و باغی

خلق آثار هنری و به نمایش گذاشتن و فروش
آنها ،ارائه گزارش بررسیهای خود پیرامون
آداب  و  رسوم محلی ،اجرای نمادین آداب  و  رسوم
محلی ،مشاهده طبیعت ،بازدید از موزهها،
نمایشگاهها ،مراکز فرهنگی هنری ،آثار باستانی،
شرکت در فعالیتهای گروهی برای حفظ میراث
فرهنگی

آشنایی با حرفههای مختلف ،آموزش کشاورزی    و
باغبانی ،تعمیر وسایل مختلف ،خیاطی ،کسب
درآمد از طریق هنر ،تجارت و بازرگانی ،پسانداز،
خرید و فروش ،سرمایهگذاری ،تولید محصول،
کارآفرینی

فروش محصوالت و ارائه خدمات به اهالی محل،
مصاحبه با کسبه و صاحبان مشاغل محلی،
شرکت در برداشت محصوالت باغی و کشاورزی
منطقه

اقتصادی و
حرفه ای

علمی و
فناورانه

مهارتهای  ،ICDLنقد رسانه ،تحلیل محتوا ،تفکر بازدید از نمایشگاه ها و مراکز علمی ،شرکت در
انتقادی ،طراحی و تولید محتوای الکترونیکی ،تولید فعالیت گروه ها و انجمن های علمی ،ارائه نتایج
کتاب صوتی ،برنامهنویسی ،بازیهای رایانهای
فعالیت های خود به شیوه های مختلف مکتوب،
آزمایشگاه علوم ،کارگاه ریاضی ،نجوم ،رباتیک دیداری و شنیداری و الکترونیکی

پرسشگری ،مطالعه و یادگیری (مشاهده ،تشخیص
مسئله ،گردآوری و سازماندهی اطالعات ،حدس و
آزمایش ،نتیجهگیری ،تحلیل ،ارزیابی ،بررسی و
یافتهها) ،خالقیت و نوآوری ،خواندن (خواندن انواع
متون ،درک پیام متن خواندنی ،تندخوانی ،نقد
متن خواندنی و ،)...نوشتن (نوشتن انواع متون ادبی،
فراساحت علمی ،داستانی ،زندگینامه ،فولکلوریک) نقد ادبی،
مهارت های تقویت حافظه دیداری و شنیداری ،دقت ،تمرکز،
عمومی توسعه یادداشتبرداری ،خالصهنویسی ،سمینار (فردی
و گروهی؛ با استفاده از قالبهای مختلف چون
فردی
نمایش ،فیلم ،نرمافزارهای مناسب ،)...    ،بازیهای
فکری
مهارتهای زندگی (خودشناسی ،خودراهبری،
انتخاب و تصمیمگیری ،برنامهریزی ،مدیریت
هیجانات ،تابآوری ،خودکارآمدی) بهداشت و
تغذیه ،ایمنی و سالمت ،آشپزی ،چیدمان منزل

بازدید از نمایشگاهها و مراکز علمی ،صنعتی،
تولیدی ،شرکت در فعالیت گروهها و انجمنهای
علمی و ادبی ،دیدار با عالمان ،مخترعان،
صنعتگران و دانشمندان ،طراحی و اجرای برنامه
سیر مطالعاتی ،ارائه نتایج فعالیتهای پژوهشی
علمی خود به صورتی خالق و جذاب

215

راهنمای عمل ...

پیوست2

		

نمونههایی دیگر از «برنامه ویژه مدرسه» (بوم)

1ـ این نمونه ها به وسیله مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی تهیه شده است.
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پیوست 2

1ـ فعالیت های ماجراجویانه
بیان مسئله
كودكان ما در حالی دوران طالیی رشد خود را قبل از ورود به مدرسه طی می كنند كه با چالش هایی
از جمله زندگی ماشینی ،آپارتمان نشینی ،گرایش به فضای مجازی و بازی های رایانه ای مواجه اند.
از این رو آنان نیازمند فراگیری الگوها ،دانش و مهارت های سالم زیستن هستند ،تا با تأمین نیازهای خود،
با مشكالت و مسائل غیرقابل پیش بینی در زندگی برخورد صحیح داشته باشند و زندگی سالم ،توأم با
فعالیت جسمانی ،نشاط ،موفقیت و خالقیت را سپری كنند .سبك زندگی كم تحرك معضلی است كه اگر
جدی گرفته نشود ،رفته رفته كشور را با نسلی ناتوان و بیمار مواجه خواهد ساخت و سونامی بیماری های
غیرواگیر مردم را فراخواهد گرفت.
کسب سواد حركتی زمینه ساز دستیابی به موقعیتی است که فرد را با ظرفیت های وجودی خود و
دیگران آشنا ساخته و ادراکی نو که ناشی از تعامل پویا با محیط است به همراه دارد .سواد حرکتی به
عنوان یکی از انواع سوادها ،با ظرفیت فرد برای داشتن زندگی سالم و فعال تعریف می شود که مورد نیاز
تمامی افراد (اعم از ورزشکار و غیرورزشکار) است .سواد حرکتی توسعه مهارت های بنیادین حرکتی
و ورزشی است که به کودک اجازه می دهد با انگیزه ،اعتمادبه نفس و کنترل ،در طیف وسیعی از
فعالیت های بدنی و موزون و شرایط ورزشی حرکت کند و در قبال شرایط محیطی موجود و براساس
ادراک خود ،واکنش مناسب نشان دهد .سواد حرکتی ترکیبی از تسلط بر مهارت های بنیادین حرکتی و
ورزشی است که کودک را قادر می سازد حرکات مداوم محیط پیرامونش را نگاه کند و براساس درکش از
محیط تصمیم دقیقی بگیرد .بهره مندی از سواد حرکتی منجر به توسعه سبک زندگی سالم و فعال شده
و تأثیر بسزایی در کیفیت زندگی ،پیشرفت تحصیلی ،شادابی و نشاط افراد دارد .بنابراین کم تحرکی و
سواد كم حركتی از یک سو و سطح پایین مهارت های فردی و گروهی در دانش آموزان از سوی دیگر و
مهم تر تلفیق فعالیت های حرکتی با تفکر ،پژوهش و خالقیت مسئله اصلی این ایده را جاری سازی کرد.
عنوان برنامه

فعالیت های ماجراجویانه

منطقبرنامه

سواد حركتی توسعه مهارتهای بنیادین حركتی و ورزشی است كه به كودك اجازه میدهد تا
با انگیزه ،اعتماد به نفس و كنترل در یك طیف وسیعی از فعالیتهای بدنی و ریتمیك ،محیط
پیرامونش را درک و تصمیمگیری دقیقی براساس دركش از محیط داشته باشد .افراد باسواد
حرکتی نهتنها توانمند هستند بلکه به پتانسیل حرکت که به آنها ارزانی شده اعتماد دارند .انگیزه
این افراد با تمرکز بر بعد جسمانی بیشتر میشود .افراد با داشتن سواد حرکتی از انجام حرکات
لذت میبرند و توانایی و قابلیتهای جسمانی خود را به نمایش میگذارند .این افراد به قابلیتهای
حرکتی خود اعتماد داشته و میدانند که با داشتن چنین قابلیتی موفق خواهند بود .فردی با
داشتن سواد حرکتی از برخورد با چالشها لذت میبرد و خود را برای تالش و مشارکت در
فعالیتهای بدنی آماده میکند .افراد باسواد حرکتی با دامنهای از قابلیتهای حرکت قادرند تعامل
مؤثر و پویایی با انواع محیطهای آشنا و جدید داشته باشند .این موضوع اهمیت زیادی دارد زیرا
انسانها درنتیجه تعامل با محیط رشد و پیشرفت میکنند .این فعالیتها می تواند در محیطهای
آشنا و ناآشنا نیز صورت پذیرد ،و ابعاد فردی ،اجتماعی و جسمانی دانشآموزان را رشد دهد .در
این برنامه مجالی فراهم خواهد شد تا دانشآموزان مدرسه در محیطی متفاوت و با تجارب متنوع
فرصت مشارکت ،تعامل ،تفکر و تجسس را ارتقا و مهارتهای بنیادین حرکتی و فعالیتهای
حرکتی خود را گسترش دهند.
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عنوان برنامه

فعالیت های ماجراجویانه

هدف برنامه

دانشآموزان با کسب سواد حرکتی قادر خواهند بود در موقعیتهای مسئلهای تصمیمهای
تأثیرگذار برای حفظ و ارتقای سالمت خود اتخاذ نماید.

محتوای برنامه یا شرح
فعالیتها

مهارتهای بنیادین حرکتی ،مهارتهای گروهی ،خالقیت ،تفکر ،حل مسئله ،آمادگی جسمانی

موضوعات پشتیبان در برنامه سالمت و تربیت بدنی ،مطالعات اجتماعی ،علوم و زیست ،ریاضی
درسی تجویزی
حجم زمانی و چگونگی
زمانبندی اجرا

این برنامه بسته به موقعیت مدرسه و دسترسی به فضای مورد نیاز برنامه میتواند به صورت
تجمیعی هر دوهفته (4ساعت) یا یک روز کامل انجام شود.

گروه مخاطبان و نحوه انتخاب و دانشآموزان دوره ابتدایی و متوسطه در گروههایی که بر اساس توانایی و عالیق آنان شکل
میگیرد
اندازه گروه
فرصتهاییادگیری

پروژه میدانی ،مشارکت گروهی ،تفکر ،اردو ،فعالیتهای ماجراجویانه ،مهارتهای مقابله با خطر،
خودمراقبتی ،و...

شرایطاجرا،فضاومواد،منابع ،به تشخیص مجریان و براساس ضوابط مربوط به فعالیت در حوزه موضوع مورد نظر (مث ً
ال در
امکانات،ابزارهاوزمینهفعالیتها کوهنوردی باید اصول کوهنوردی مورد نظر نهاد مربوطه رعایت شود)
و شرایط و امکانات مورد نیاز
مجری و ارائهکننده برنامه

مدیر ،معاون پرورشی و تربیت بدنی ،معلم تربیت بدنی و آموزگار ،متخصص یا مربی کوهنوردی،
صخرهنوردی ،افراد باتجربه در حوزه طبیعتگردی و كوهنوردی و( ...درصورت نیاز)

عملکرد مورد انتظار پس از ارزیابی عملکرد دانشآموزان نشاندهنده اعتماد به نفس و استفاده از مهارتها و تواناییهای
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی حرکتی در موقعیت های مسئلهای و چالشی است ،بهگونهای که ضمن انجام واکنش حرکتی
منسجم ،هماهنگ ،بهموقع و متعادل ،بدن خود را از خطر و آسیب حفظ کند.

2ـ رشد منش اخالقی از طریق داستان
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بیان مسئله
رشد منش و تربیت اخالقی یکی از مسائل مهم جوامع و نظام های تربیتی و از دغدغه های سیاست گذاران
آموزشی در جهان است .یکی از شاخصه های مهم سالمت و سعادت فردی و اجتماعی ،تجلی منش
اخالقی از طریق حاکمیت ارزش های اخالقی در رفتار انسان ها و روابط میان آنها ،برای خدمت به خود و
به دیگران( ،نیک زیستن) است .ازاین جهت ما محتاج رشد منش های خوب و مثبت هستیم .منش خوب
بسیار مهم تر از هوش شناختی است .ما می توانیم به لحاظ شناختی خیلی باهوش باشیم و کار درست
را بشناسیم اما هنوز نتوانیم به آن عمل کنیم .بسیار مشاهده می شود که مردمی دارای هوش شناختی
باال ،اغلب تصمیم های نادرستی می گیرند و در نتیجه به موفقیت پایدا ِر اقناع کننده و شادی بخش دست
نمی یابند .برای تحقق حاکمیت ارزش ها بر رفتارها و روابط ،باید برنامه تربیتی اثربخش و کارا داشت و
براساس آن تالش کرد .اثر بخشی و کارایی برنامه های تربیتی در این حوزه مرهون آغاز آن از اولین سال های
کودکی و در خانواده و پیگیری آن در سراسر دوران مدرسه است .شواهد نشان می دهد که جامعه ما نیز بی
تردید ،بیش از هر چیز نیازمند چنین برنامه ای برای تربیت شهروندانی اخالقمند است .آمارگزارش شده
در منابع رسمی که دال بر نابسامانی ها و چالش های برجسته اجتماعی و فرهنگی نظیرکاهش ارزش و
جایگاه خانواده ،افزایش نابسامانی در خانواده ،گسترش بزهکاری در جوانان و نوجوانان ،افزایش آلودگی و

پیوست 2

تخریب محیط زیست ،گسترش فریب کاری در روابط اجتماعی ،کاربردهای ناسالم و بعضاً مخرب وسایل
ارتباط جمعی و فناوری اطالعات ،گسترش عدم صداقت و عدم امانتداری و افزایش عدم رعایت ضوابط
در مناسبات مختلف و در نهایت افزایش پرونده های قضایی است ،نشان دهنده این نیاز مبرم به یافتن
روش های مؤثر و کارا در حیطه آموزش اخالق است.
عنوان برنامه

رشد منش اخالقی ازطریق داستان

منطق برنامه

زندگی موفق و سعادت آمیز در پرتو روابط اجتماعی عادالنه ،همراه با مالحظات اخالقی ،و توأم
با مسئولیت پذیری تحقق می یابد که عالوه بر ویژگی های عملکردی نظیرسخت کوشی ،مثبت
اندیشی و ...مبتنی بر ویژگی های اخالقی نظیر صداقت ،احترام ،عدالت ،مسئولیت پذیری است
که بودن انسان ها را در کنار هم بی خطر ،بدون آسیب ،همراه با شادی ،و توأم با رشد می کند.
دستیابی به این مهم در پرتو حاکمیت ارزش های اخالقی است .زندگی آرام و جامعه ای
سعادتمند و به دور از مشکالتی نظیر خشونت ،فقر ،تبعیض ،فروپاشی خانواده و ...نتیجه
حاکمیت ارزش های اخالقی بر رفتارهای انسان است که در پرتو تربیت اثربخش و کارای
منش های اخالقی و اقدام در جهت رشد آنها به دست می آید .این فعالیت تربیتی گرچه باید
مادام العمر پیگیری شود اما از نقش مهم و تأثیرنافذ و بی بدیل تربیت در دوران کودکی و
مدرسه به ویژه دوران ابتدایی نباید غافل شد .براساس شواهد و مدارک علمی اثبات شده است
که یادگیری مؤثر در حیطه منش اخالقی به نحو قابل توجهی به نحو غیر مستقیم و به طور
ضمنی صورت می گیرد .این برنامه به دنبال آن است تا از طریق تلفیق مفاهیم اخالقی مطرح
شده در داستان ،در محتوای آموزش ،فرصت هایی را برای کسب تجربیات دست اول برای
دانش آموزان جهت کسب منش های اخالقی تدارک ببیند.

هدف برنامه

در پرتو اجرای این برنامه باید دانش آموز بتواند به نحو سنجش پذیری براساس 6منش اخالقی
اساسی عمل کند.
این رفتارها که ناشی از درک و تشخیص منش های مثبت از منفی و غلبه بر منفی ها و
ارزش گذاری مثبت ها با توجه به پیامدها و به کارگیری و نقشه کشیدن برای رشد آنها ،به  نحوی
پایدار و براساس تأملی خودآگاهانه و دائمی است ،در تعامل دانش آموزان با دیگران به نحو
سنجش پذیری قابل مشاهده خواهد بود.

محتوای برنامه یا شرح
فعالیتها

موضوعات پشتیبان در برنامه
درسی تجویزی

حجم زمانی و چگونگی
زمانبندی اجرا
گروه مخاطبان و نحوه انتخاب
و اندازه گروه

شش منش اخالقی اساسی:
خردمندی
محبت
صداقت
خودکنترلی
شکیبایی
عدالت
دروس
ادبیات فارسی
انگلیسی
اجتماعی
دینی
 12جلسه دو ساعته در  12هفته متوالی و غیر قابل تجمیع در ساعات متوالی و البته قابل تلفیق
با برنامه درسی دینی ،ادبیات /زبان فارسی یا انگلیسی ،علوم ،ریاضی ،اجتماعی
دانش آموزان دوره ابتدایی و متوسطه
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عنوان برنامه
فرصتهای یادگیری

شرایط اجرا ،فضا و مواد،
منابع ،امکانات ،ابزارها و
زمینه فعالیتها و شرایط و
امکانات مورد نیاز
مجری و ارائه کننده برنامه

رشد منش اخالقی ازطریق داستان
مطالعه متن /فیلم،
تفکر انتقادی
گفت وگوی سقراطی
فعالیت عملی
پروژه های تحقیقی
کتاب داستان
فیلم براساس همان کتاب داستان
مشارکت والدین
گروهی متشکل از همه معلمان مدرسه و در صورت تلفیق معلم ادبیات /زبان /دینی /پرورشی/
اجتماعی

عملکرد مورد انتظار پس از ارزشیابی عملکرد دانشآموز در سطح مدرسه /خانواده نشان میدهد که در رویارویی با مسائل و
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی فرصتهای مختلف در زندگی واقعی ،اخالقمدار عمل می کند.

3ـ سالمت و بهداشت فردی و اجتماعی
بیان مسئله
پژوهش ها نشان داده است دانش آموزان سالم یادگیرندگان بهتری هستند .الزمه سالم بودن
دانش آموزان این است که هر سه بعد سالمت یعنی جسمانی ،روانی و اجتماعی را در کنار یکدیگر پرورش
دهند .دانش آموزی که از سالمت اجتماعی برخوردار است می تواند نقش های اجتماعی خود را به صورت
مؤثر و کارآمد انجام دهد بدون اینکه به دیگران آسیبی برساند .چنین فردی ،محله ای که در آن زندگی
می کند را به صورت مجموعه ای معنادار می بیند که بالقوه مکان مناسبی برای رشد و شکوفایی اوست.
او خود را جزئی از آن محله می بیند و به آن احساس تعلق دارد .اعتماد او به خوب بودن ذاتی افراد محله
سبب می شود در کنار آنان احساس راحتی کند ،با آنان همدلی نماید و در فرایندها و رویدادهایی که
سبب رشد محله می شود مشارکت کند .این مشارکت تضمین کننده سالمت اجتماعی در جامعه است.
1

220

عنوان برنامه

محله؛ بستری برای ارتقای سالمت اجتماعی

منطق برنامه

محله مکان مناسبی برای ارتقای سالمت ساکنان آن است .برخی از دانشآموزانی که به مدرسه
میآیند در محلهای زندگی میکنند که سطح سالمت اجتماعی در آن نیاز به بهبود دارد.
احساس تعلق به محله ،مشارکت مؤثر در مناسبتهای اجتماعی و تعامل اثربخش میان افراد
محله رفتارهایی هستند که در افراد برخوردار از سالمت اجتماعی به وضوح به چشم میخورد.
پس باید تالش کرد با برقراری پیوند میان محله و مدرسه برای بهرهگیری از منابع مختلف
موجود در آنها چنین رفتارهایی در دانشآموزان نهادینه شود و در نهایت سالمت اجتماعی آنان
ارتقا یابد .انجام پروژههای مشترک در بستر محله راهی برای تحقق این هدف است.

1ـ این برنامه توسط دپارتمان سالمت طراحی شده است .این دپارتمان ارتقای سالمت جسمانی ،روانی و اجتماعی دانش آموزان
را مورد توجه قرار داده است .در اینجا به عنوان نمونه فصل اول کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم با عنوان «محلۀ ما» با بعد
سالمت اجتماعی پیوند خورده است.

پیوست 2
عنوان برنامه

محله؛ بستری برای ارتقای سالمت اجتماعی

هدف برنامه

در پایان این واحد یادگیری دانش آموزان می توانند در تعامل با منابع و امکانات محله ،مسائل
و فرصت های رشد دهنده و تهدید کننده سالمت اجتماعی را شناسایی کنند و روش هایی که
منجر به ارتقای سطح سالمت اجتماعی محله می شود را پیشنهاد ،اجرا و ارزشیابی کنند.

محتوای برنامه یا شرح
فعالیتها

مفهوم :شاخص های محله سالم (از نظر بعد اجتماعی) ،ویژگی های تعامل سالم با منابع و
بالفعل محله
امکانات بالقوه و
ِ

موضوعات پشتیبان در برنامه مطالعات اجتماعی ،هدیه های آسمان ،نگارش فارسی ،علوم
درسی تجویزی
حجم زمانی و چگونگی
زمان بندی اجرا

این برنامه می تواند در دو جلسه چهار ساعته در سطح مدرسه اجرا می شود.

گروه مخاطبان و نحوه انتخاب دانش آموزان پایه چهارم دبستان
و اندازه گروه
فرصت های یادگیری
شرایط اجرا ،فضا و مواد،
منابع ،امکانات ،ابزارها و
زمینه فعالیت ها و شرایط و
امکانات مورد نیاز

پروژه میدانی ،بحث در گروه های کوچک ،داستان نویسی ،مصاحبه با مسئوالن محلی
مطالعه در میدان (همسایگان و دیگر افراد محله)،
مشاهده و نقد فیلم
حضور در شورایاری محله
خواندن و نقد کتاب داستان

مجری و ارائهکننده برنامه

گروهی متشکل از معلم ،متخصص سالمت ،نماینده ای از شورایاری محله ،نماینده انجمن
اولیا و مربیان و برنامه ریز درسی.

عملکرد مورد انتظار پس
از اجرای برنامه و نحوه
ارزشیابی

ارزیابی عملکرد دانش آموزان در سطح مدرسه نشان می دهد بروز رفتارهای مرتبط با سالمت
اجتماعی (مشارکت اجتماعی ،همدلی و غیره) دانش آموزان در محله افزایش پیدا کرده است.

مغز یادگیرنده
4ـ ِ

بیان مسئله
یادگیری مغز و طراحی برنامههای آموزشی منطبق با نحوه یادگیری مغز دانشآموزان همواره یکی از
دغدغههای مهم و اساسی بسیاری از عصبشناسان و تربیتشناسان بزرگ بوده است .در واقع میتوان
گفت که در هر عصری بسته به سطح دانش بشری از کارکرد مغز و چگونگی یادگیری آن ،تفكر و سیاست
تربیتی نیز تحت تأثیر قرار گرفته و برنامههای مدارس نیز به تبع آن دستخوش تغییرات و تحوالتی
شده است .به هر حال ،با ورود به دهه نود میالدی ،به واسطه ظهور فناوریهای نوین تصویربرداری و رشد
خارقالعاده فهم مغز ،سطح این تأثیرپذیری برنامههای درسی از علوم اعصاب نیز شدت بیشتری پیدا كرد و
مبانی عصب شناختی بهطور آشكار مجوز ورود به برنامههای مدارس را كسب كرد .گسترش دانش بشری
درباره ماهیت و چگونگی یادگیری و رشد مغز در سالهای اخیر بسیاری از پژوهشگران حوزه برنامه درسی
را بیش از پیشترغیب نموده است كه هرچه بیشتر و مؤثرتر از این دانش ارزشمند برای بهبود یادگیری و
آموزش بهره گیرند .این گسترش دانش درباره یادگیری مغز برخی صاحبنظران همچون اسمیلسکتین
( )2002را ترغیب کرده است تا بهدرستی ادعا کنند که «فقدان دانش یک متخصص تربیتی درباره مغز
همانند فقدان دانش یک متخصص قلب است که درباره سیاهرگ ،سرخرگ و وضعیت شیمیایی خون
مطالعه می کند ،اما هرگز یاد نمی گیرد که قلب چگونه کار می کند».
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در حال حاضر در سطح دنیا برنامه های آموزشی مشخصی برای آموزش نحوه یادگیری به مغز
دانش آموزان دوره های ابتدایی و متوسطه اجرا می شود تا به آنان کمک کنند که به شکلی اثربخش یاد
بگیرند .توصیف و تبیین نحوه یادگیری مغز ،یادگیرندگان را توانمند و متقاعد می سازد که می توانند
با استفاده از راهبردهای سازگار با مغز به طور شگفت انگیزی عملکرد تحصیلی خود را ارتقا بخشند .با
یادگیری درباره رشد مغز و عوامل مؤثر بر رفتار مغز و ذهن ،یادگیرندگان یاد می گیرند که می توانند
مغزهایی خالق ،شاد ،باهوش ،فعال و پویا داشته باشند .اگر چه این برنامه به عنوان تجربه یادگیری
ارزشمندی برای دانش آموزان پیشنهاد می شود ،اما به طور ضمنی معلمان را هم در تدریس خود توانمند
می کند .واقعیت این است که مدارسی که معلمان و دانش آموزان خود را به دانش یادگیری و رشد مغز
تجهیز نمی کنند با چالش اساسی دیگری هم مواجه می شوند و آن این است که اطالعات نامعتبر و شبه
علمی به بدنه مدرسه و ساختار ذهنی معلمان و دانش آموزان نفوذ می کند .به همین خاطر ،در حال
حاضر شاهد ظهور و اشاعه گسترده برخی ادعاهای سوء تفسیر شده از یافته های علمی هستیم که به
آنها «افسانه های عصبی» اطالق می شود و متأسفانه هزینه های زیادی از دانش آموزان برای دریافت
این اطالعات نامعتبر دریافت می شود .برخی از رایج ترین این افسانه ها عبارت اند از :افزایش قابلیت
هوش و یادگیری به واسطه فراهم کردن یک محیط پربار در دوران کودکی؛ دوره های حیاتی رشد مغز؛
استفاده  10یا  20درصد از مغز؛ و افتراق برنامه های درسی بر حسب یادگیرندگان دارای نیم کره راست
یا نیم کره چپ مسلط.
بنابراین مدارس امروزی نیازمند بهره گیری از این دانش نوین در جهت ارتقای فعالیت های آموزشی
و مدیریتی خود هستند و این امر مستلزم آموزش حرفه ای دانش آموزان و معلمان در مدارس می باشد.
به طور خاص ،مغ ِز یادگیرنده مجموعه برنامه هایی را شامل می شود که تمرکز آنها بر آموزش نحوه
یادگیری مغز به دانش آموزان است .دانش آموزانی که به دانش درباره نحوه یادگیری مغز خود تجهیز
می شوند فرصت فوق العاده ای پیدا می کنند تا دست کم بدانند چگونه با مغز خود رفتار کنند که بهتر
یاد بگیرند .همچنین ،معلمان ارائه دهنده این دانش به دانش آموزان نیز به صورت تلویحی در اقدامی
درگیر می شوند که عملکرد تدریس و سنجش آنان را سازگار با یادگیری مغز دانش آموزان می سازد.

222

الف) عنوان برنامه

مغ ِزیادگیرنده

ب) منطق برنامه

برنامه «مغ ِز یادگیرنده» (مغزی که یاد میگیرد) در جستجوی آموزش راهبردها و شیوههای
یادگیری مغز به دانشآموزان سنین مختلف با نیازهای مختلف است .در این چارچوب ،یادگیری
فرایندی است که در مغز یادگیرندگان اتفاق میافتد .در واقع ،یادگیری فرایند تغییرات نسبتاً پایدار
در پیوندگاههای سیناپسی و شبکههای عصبی در نتیجه تجربه است که به نوبه خود به تغییراتی در
رفتار و فرایندهای ذهنی منجر میشود .بر مبنای این تعریف ،تجربه میتواند ساختار فیزیكی مغز و
به تبع آن سازماندهی كاركردی آن را تغییر دهد .به این قابلیت تطابق مداوم مغز با شرایط در حال
تغییر اصطالحاً «انعطافپذیری عصبی» اطالق میشود .درک این مفهوم دانشآموزان را متقاعد
میسازد که تصور آنها درباره ثابت بودن و ذاتی بودن هوش نادرست است و با تجربه فرصتهای
یادگیری مشخص میتوانند مغز و ذهن خود را تغییر دهند تا به شکل مؤثری رفتار کند و یاد بگیرد.
همچنین ،شواهد عصبشناختی زیادی در حمایت از این ایده وجود دارد که بین فرایندهای هیجانی
و شناختی ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد .هیجانات موجب ترشح موادی شیمیایی در مغز میشوند
که به لحاظ فیزیولوژیکی ارتباطات بین نورونها ،و متعاقباً به لحاظ کارکردی ،توانایی توجه ،تفکر،
یادگیری ،و یادآوری را تحت تأثیر قرار میدهند .در واقع ،هیجانات و شناخت «دو روی یک سکه»
هستند که با یکدیگر پیوند تنگاتنگ دارند ،و هیچگونه یادگیری ،تصمیمگیری ،و تفکر بدون حضور
هیجانات رخ نمیدهد .بنابراین ،دانشآموزان یاد میگیرند که ابعاد و مؤلفههای هیجانی نیز همچون
جنبههای شناختی بر فرایندهای یادگیری ،تفکر و تصمیمگیری تأثیر دارند .موارد اشاره شده تنها
نمونههای محدودی از بینشهای برخاسته از دانش گستردهای با عنوان «عصب ـ تربیت شناسی»

پیوست 2
است .برنامه حاضر با عنوان «مغ ِز یادگیرنده» با اتکای به یافتههای این علم جدید جذاب و پویا
در صدد معرفی پایههای یادگیری و رشد در سطح زیستی ـ عصبی به دانشآموزان است .بهکارگیری
روشهای گفت و شنودی ـ مسئله محور ،پروژه محور به دانشآموزان کمک میکند تا کارکرد مغز
خود و رفتار آن را بشناسند و در راستای بهبود یادگیری و عملکرد تحصیلی خود تالش کنند.
پ) هدف برنامه

توانمندی تحلیل ماهیت و نحوه یادگیری و رشد مغز را برای دستیابی به دانش و باور نحوه
رویارویی با مسائل زندگی واقعی و اتخاذ راهبردهای تأثیرگذار برای تقویت ظرفیتهای شناختی

ت) محتوای برنامه یا شرح
فعالیتها

ساختمان کارکردی سیستم عصبی و ویژگیهای آن
نحوه یادگیری مغز و فرایند رشد مغز
نقش عناصر فیزیولوژیک (تغذیه ،خواب و ورزش) در یادگیری مغز
نقش تعامل احتماعی و شناخت اجتماعی در یادگیری و رشد مغز
جایگاه هیجانات در یادگیری ،تفکر و تصمیمگیری مغز
مبانی عصبی یادگیری زبان ،ریاضیات ،خواندن و نوشتن و هنرها
مکانیسمهای عصبی بروز اختالالت یادگیری و رشدی (اختالالت خواندن ،اختالالت نوشتن،
اختالالت حساب ،اختالالت هیجانی ـ اجتماعی ،اختالالت خلقی) و تجربههای یادگیری مناسب
برای بهبود و توانبخشی

ث) موضوعات پشتیبان در
برنامه درسی تجویزی

کل موضوعات درسی و بهطور مشخص علوم تجربی و بهداشت و محیط زیست

ج) حجم زمانی و چگونگی
زمانبندی اجرا

 50ساعت در طول سال تحصیلی 2 ،ساعت معرفی برنامه و کارگاههای 2تا  4ساعت هفتگی برای
انجام فعالیتهای یادگیری پیشنهادی

چ) گروه مخاطبان و نحوه
انتخاب اعضای گروه

دانشآموزان کلیه پایهها برحسب ظرفیتهای شناختی میتوانند در معرض این برنامهقرار بگیرند.
انتخاب اعضای گروه بر مبنای پایه و مقطع تحصیلی است.

ح) فرصت های یادگیری

روشهای گفت و شنودی ـ مسئله محور و پروژه محور ـ بازدید از مراکز پژوهشی ـ مواد چندرسانهای

این برنامه با مشارکت ترکیبی از مسئولیتها از جمله مدیر مدرسه ،معاونین ،معلمین مرتبط با
برنامه ،نماینده والدین و نظرسنجی از دانشآموزان تدوین خواهد شد .همچنین ،اجرای بهینه و
کارآمد برنامه مغز و آموزش نیازمند بهرهگیری از ابزارها و لوازمی است که میتواند با پیشنهاد به
خ) شرایط اجرا ،فضا و مواد،
مدرسه فراهم شوند .بخشی از لوازم مورد نیاز به توانمندسازی معلمان مرتبط میشود .این منابع
منابع ،امکانات و ابزارهای
شامل کتاب ،رسانههای الکترونیکی ،مقاله و نرمافزارهای طراحی شده موجود میباشد .همچنین
مورد نیاز
برای والدین و دانشآموزان نیز مجموعهای کتابچه ،بازی آموزشی و نرمافزار آموزشی نیاز خواهد شد.
بازدید دانشآموزان از مراکز علمی پژوهش مغز مانند پژوهشکده علوم شناختی و مغز نیز نیازمند
شرایط مناسب برای حضور در این مراکز میباشد.
مجری اصلی برنامه آموزش به دانشآموزان ،در کلیه دورهها معلمان مدارس خواهند بود .در دوره
متوسطه بهطور خاص ترجیحاً معلم علوم تجربی ،زیستشناسی اجرای برنامه را بر عهده خواهد
د) مجری و ارائه کننده برنامه گرفت .طراحان برنامه ،تیم تخصصی ذهن ،مغز و تربیت هستند که همواره پیش از آموزش ،در حین
آموزش و در پایان آن همراه معلم و هدایتکننده فعالیتها خواهد بود .همچنین توانمندسازی معلم
برای آموزش به سایر معلمان و والدین دانشآموزان هم در دستور کار قرار میگیرد.
انتظار میرود که هم دانشآموز ،هم معلم و هم برنامه درسی ارائه شده به شیوههای زیر تغییر کنند:
1ـ دانشآموز بتواند در یک آزمون گسترده پاسخ ،نحوه یادگیری مغز و رشد آن و همینطور عوامل
مؤثر بر یادگیری مغز را توصیف و ترسیم کند .همچنین در یک پروژه گروهی مشترک با تقسیم
مسئولیت فردی ،پروژههای پژوهشی درباره مغز خود طراحی ،اجرا و ارائه دهد و نشان دهد که
چگونه میتواند از دانش اکتساب شده برای تقویت ظرفیتهای شناختی خود بهره گیرد .عالوه
ذ) عملکرد مورد انتظار
بر اینها ،در سطح مدرسه نیز جشنوارهای با عنوان «مغز یادگیرنده» برای ترغیب دانشآموزان به
پس از اجرای برنامه و نحوه
یادگیری و درک بهتر زیستشناسی و علوم اعصاب برگزار خواهد شد و همه دانشآموزان عالقهمند
ارزشیابی برنامه
میتوانند مشارکت کنند.
2ـ دانشآموز گزارشی از عملکرد خود با تأکید بر شناسایی نقاط قوت و ضعف فرایند یاددهی ـ
یادگیری به هدف ارائه راهکار برای اصالح و بهبود عملکرد خود ارائه دهد.
3ـ معلم با دریافت بازخورد از دانشآموزان و سایر اطالعات ثبت شده از طریق مشاهده در فرایند
آموزش برای اصالح و بازنگری آن اقدام کند.
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5ـ خالقیت و کارآفرینی برای کودکان
بیان مسئله
شرایط کنونی جامعه به گونه ای است که گویی اغلب اشخاص برای کاریابی نظر به نهادهای دولتی
دارند .این نظر که عرصه فعالیت آنان را محدود ساخته ،دارای بنیادهایی است که مدرسه ابتدایی در
شکل گیری آنها به دو شکل مؤثر بوده است :شکل اول ترویج کار محدود به نهادهای دولتی و شکل دوم
تمرکز نکردن بر زمینه های کارآفرینی از دوره کودکی .این واقعیت ها سبب شده است تا بذر کارآفرینی
در دل و جان شاگردان نروید.
پژوهش های متعددی نشان می دهد که کارآفرینی از جمله موضوعاتی است که زمان آموزش آن از
دوره ابتدایی است .عمل برخی از مدارس هم توفیق چنین ایده ای را نشان می دهد .با آنکه طی دو دهه
گذشته برخی فعالیت های کارآفرینی در برخی مدارس ابتدایی به انجام رسیده ،اما از گستردگی کافی
برخوردار نبوده است.
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الف) عنوان برنامه

خالقیت و کارآفرینی برای کودکان

ب) منطق برنامه

خالقیت به عنوان جوهره کارآفرینی ،موهبتی الهی و همگانی است که ظهور آن مستلزم
پرورش آن است .لذا مدرسه به عنوان عامل مؤثر و کلیدی در رشد توانایی های خالق و
کارآفرینانه کودکان و نوجوانان به شمار می رود .منظور از آموزش کارآفرینی برای کودکان صرفاً
ایجاد کسب و کار نیست بلکه هدف پرورش ویژگی ها و نگرش های خالق و کارآفرینانه در آنان
است .نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است که آموزش خالقیت و کارآفرینی عمدتاً باعث
ارتقای باورها ،ارزش ها و نگرش های مثبت (سانچز 2010 ،و هلمگرین و همکاران،)2004 ،
افزایش کفایت اجتماعی کودکان (الگنن ،)2013 ،1شکل گیری اعتماد به نفس ،خود کنترلی،
اداره زندگی خود ،رهبر بودن ،مسئولیت پذیری ،انگیزش ،مهارت های ارتباطی و حل مسئله
می گردد و آنچه را که الزمه پیشرفت و موفقیت زندگی کودکان است ،برای آنها فراهم
می آورد .اهمیت این موضوع توسط محققان (راپوسو و دوپاکو )2011 ،اثبات شده است که
برنامه های آموزش خالقیت و کارآفرینی زمانی تأثیرات پایدار و ملموس بر افزایش نگرش و
توانمندی های کارآفرینانه افراد می گذارد که این آموزش ها از دوران اولیه مدرسه به آنان ارائه
شود .برنامه پیش رو با به کارگیری رویکردی خالق ،فعال و پویا ،در خصوص نحوه تدریس و
اداره کالس اقدام به غنی سازی برنامه درسی در راستای شکل گیری و پرورش ویژگی ها و
اندیشه های خالق ،نوآور و کارآفرینانه در دانش آموزان نموده تا آنها را به طور مؤثری برای
زندگی کنونی و آینده مهیا سازد.

پ) هدف برنامه

در برنامه خالقیت و کارآفرینی برای کودکان ،انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
ـ نگرش مثبت و عمیق نسبت به ارزش خالقیت و کارآفرینی کسب کنند.
ـ با توسعه جنبه سیال ذهن خود ،بتوانند راه حل های متعدد به یک سؤال یا مسئله در کالس
درس یا مدرسه ارائه دهند.
ـ با توسعه جنبه منعطف ذهن خود ،راه حل های متنوع و گوناگونی در برخورد با مسائل زندگی
یا درسی ارائه نمایند.
ـ در برخورد با مسائل مختلف ،راه حل های مبتکرانه و تازه ارائه نمایند.
ـ در موقعیت های دشوار و پیچیده ،جزئیات یک موضوع را جهت فائق آمدن بر آن ،مدنظر
قرار دهند.
ـ با استفاده از روش های خالقانه و نوآورانه ،به حل مسائل زندگی خود اقدام نمایند.
ـ شایستگی ها و توانمندی های خالق و کارآفرینانه خود را در قالب انجام پروژه های فردی یا
گروهی عملیاتی نموده و دستاورد آن را به نحو مقتضی عرضه کنند.
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الف) عنوان برنامه

خالقیت و کارآفرینی برای کودکان

ت) محتوای برنامه یا شرح
فعالیتها

مفاهیم شامل (انعطاف ذهنی ،سیالی ذهنی ،نوآوری و ابتکار ،بسط و گسترش ذهنی)
مهارت های ایده پردازی و کشف فرصت ها ،جمع آوری اطالعات مختلف ،فرایند طراحی سؤال
یا مسئله ،تولید ایده ها و محصول جدید ،کار گروهی و مشارکت مؤثر ،کنجکاوی فکری مداوم،
جست وجو و کاوشگری

ث) موضوعات پشتیبان در
برنامه درسی تجویزی

کلیه موضوعات درسی از قبیل ریاضیات ،علوم ،مطالعات اجتماعی ،فارسی ،هنر ،تربیت بدنی و
غیره می توانند به عنوان پشتیبان در برنامه خالقیت و کارآفرینی به کودکان مورد استفاده قرار
گیرند.

ج) حجم زمانی و چگونگی
زمان بندی اجرا

این برنامه با دو رویکرد قابل اجرا است؛
اول :رویکرد غنی سازی تلفیقی :در این رویکرد با تمرکز بر تلفیق محتوای موجود کتاب های
درسی با روش های تدریس خالق و کارآفرینانه ،در هر پایه بین  6تا  8ساعت زمان در یک
ماه مورد نیاز است.
دوم :رویکرد غنی سازی تفکیکی یا محدود :که این رویکرد در قالب فعالیت ها و پروژه های
خالق و کارآفرینانه به صورت  2ساعت در  4هفته متوالی مورد نیاز است.

چ) گروه مخاطبان و نحوه
انتخاب اندازه گروه

برنامه می تواند برای کلیه دانش آموزان پایه های اول تا ششم ابتدایی یا پایه های اول تا سوم
متوسطه به صورت تفکیک شده اجرا گردد.

ح) فرصت های یادگیری

فرصت های یادگیری مبتنی بر انجام پروژه های فردی و گروهی
فرصت های یادگیری مبتنی بر حل مسئله به شیوه خالقانه
فرصت های یادگیری مبتنی بر انواع بازی های خالق
فرصت های یادگیری مبتنی بر روش های هنری خالق

آماده سازی فضا و ملزومات الزم برای انجام فعالیت های خالق از قبیل نقاشی ،کاردستی،
نمایش ،حل معما و...
ترتیب دادن مکان هایی برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و خالقیت های دانش آموزان
هماهنگی با والدین در زمینه چگونگی فراهم سازی شرایط خالق در خانواده
خ) شرایط اجرا ،فضا و مواد،
تنوع دادن به وسایل و امکانات موجود در کالس از لحاظ رنگ و شکل جهت فعال نگه داشتن
منابع ،امکانات ،ابزارها و
حواس کودکان
زمینه فعالیتها و شرایط و
فراهم کردن شرایط جهت استفاده از محیط های باز و طبیعی جهت ارائه محرک های نو
امکانات مورد نیاز و...
غیرقابل پیش بینی
فراهم نمودن فضا و ملزومات ایمن و بهداشتی برای انجام فعالیت های خالقانه
گردآوری وسایل ارزان و بی استفاده از قبیل جعبه های مقوایی ،پالستیکی ،اشیای کهنه و
مستعمل برای ساخت چیزهای جالب ،خالق و کاربردی توسط دانش آموزان.
گروهی از افراد مشتمل بر معلمان خالق و مربیان کارآفرینی ،مدیران مدارس ،والدین با
د) مجری و ارائه کننده برنامه مشاغل و تجربیات خالق و کارآفرینانه مختلف ،کارآفرینان برتر ،مشاوران و مربیان تربیتی،
افراد موفق و مطرح در حوزه های مختلف
ارزیابی تفکر خالق دانش آموزان در جنبه های سیالی ،انعطاف پذیری ،اصالت و تازگی و بسط
از طریق آزمون های خالقیت سنج معتبر.
ذ) عملکرد مورد انتظار
پس از اجرای برنامه و نحوه بررسی عالقه مندی و نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به خالقیت و کارآفرینی ،از طریق
میزان استقبال و مشارکت آنها در انجام فعالیت ها و پروژه های خالق و کارآفرینانه در سطح
ارزشیابی
کالس یا مدرسه.
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  6ـ پرورش مهارت های پرسشگری
بیان مسئله
دوره تحصیلی ابتدایی ،نقطۀ آغاز حركتی طوالنی و مهم از تربیت رسمی كودكان است .می توان گفت
بخش عمده ای از موفقیت ها و شكست های دانش آموزان در مراحل بعدی نتیجة تربیتی است كه در این
مرحله برای آنها فراهم می شود .بسیاری از ویژگی های ذهنی و عادتی ما در کودکی شکل می گیرند.
چنانچه در این مرحله از تربیت ،دانش آموزان بتوانند از مهارت ها و قابلیت های اساسی برخوردار شوند،
خواهند توانست گام های بلندی در ادامه مسیر زندگی خود بردارند .توجه ویژۀ نظام های تربیتی به این
مرحله و تجهیز دانش آموزان به مهارت هایی كه آنها را برای ادامه زندگی و زیست موفقیت آمیز در دنیای
آینده آماده می سازد ،بسیار حیاتی است.
پرسش کردن یکی از ویژگی های مهم کودکان است .آنها با پرسیدن های خود به دنبال فهمیدن و
گشودن جهان پیرامون خود هستند و اگر به درستی تربیت شوند ،یاد می گیرند پرسش های بزرگ تری
بپرسند .اگر کودکان ما فرصت آموختن پرسشگری را در کودکی از دست بدهند در بزرگسالی افرادی
رام و خالی از پرسش خواهند بود .پژوهش ها نشان می دهد که کودکان بین سنین  2تا  5سالگی نزدیک
به  40000پرسش می پرسند .تعداد پرسش های کودکان در  4سالگی با  300پرسش در روز به اوج
خود می رسد .پرسش های کودکی ،ابتدا با شتابی حیرت انگیز اوج می گیرد ،اما این شوق پرسیدن
و جست وجوگری با افزایش سن به تدریج رنگ می بازد .شورای آموزشی مدرسه در نظر دارد پروژه
«پرورش مهارت های پرسشگری» را با هدف تربیت کودکانی پرسشگر ،کنجکاو ،جست وجوگر ،نوآور
و دارای استقالل فکری در سطح مدرسه اجرا کند.
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ب) منطق برنامه

نیازهای تربیتی دنیای امروز فراتر از انباشت اطالعات و داده هاست .آنچه در دنیای امروز نیاز
است ،بار آوردن انسان های پرسشگر ،خود راهبر و خالق است تا با تعامل پرسشگرانه و خالقانه
با دنیای پیرامون خود به یادگیری و تولید دانش اقدام کنند.
پرسشگری با مهارت های دیگری مانند پژوهش ،حل مسئله ،تفكر انتقادی ،فراشناخت و
خالقیت ارتباط نزدیک دارد .در واقع پرسشگری به عنوان وجه مشترک این مهارت ها ،عنصر و
ویژگی محوری آنها محسوب می شود.
توسعۀ هر کدام از این مهارتها به پرورش مناسب مهارت پرسشگری بستگی دارد .ممكن نیست
فردی پژوهشگر خوبی باشد ،به خوبی از عهدۀ حل مسائل برآید ،درحالیکه پرسشگر ضعیفی
است .دانشآموزان ما به سختی از مهارت تفكر انتقادی برخوردار خواهند شد درحالی كه فاقد
مهارت پرسشگری هستند.
پرسشگری در واقع اساس و سنگ بستر بسیاری از این مهارت ها را تشكیل می دهد و بدون
ایجاد یک منش پرسشگری ،پرورش سایر مهارت های تفكر دشوار خواهد بود.
پرسشگری جنبه ای ضروری برای یادگیری عمیق ،تحلیل ،خالقیت ،نوآوری و حل مسئله و
تفکر انتقادی است.

پ) هدف برنامه

دانش آموزان باید بتوانند:
با کسب مهارت های پرسشگری ،پرسش های خود را برای درک عمیق تر موضوعات و تحلیل
موقعیت های پیچیده تولید کرده و به کار گیرند.
هدف اصلی این برنامه ،تربیت کودکانی پرسشگر ،کنجکاو ،جست وجوگر ،نوآور و دارای
استقالل فکری است.

ت) محتوای برنامه یا شرح
فعالیتها

مفاهیم :انواع پرسش ها (پرسش های باز ،پرسش های بسته)... ،
مهارت ها :طرح و تولید پرسش های مناسب درباره موضوع مورد نظر/بازبینی و اصالح پرسش ها/
اولویتبندی پرسش ها

ث) موضوعات پشتیبان در
برنامه درسی تجویزی

این پروژه در چارچوب برنامه های تجویزی ،در ادامه برنامه های تجویزی و برنامه ویژه مدارس
قابل اجرا می باشد.

ج) حجم زمانی و چگونگی
زمان بندی اجرا

به زمان ویژه ای نیاز نمی باشد و در تلفیق با برنامه های تجویزی یا در زمان برنامه ویژه مدارس
قابل انجام می باشد.

چ) گروه مخاطبان و نحوه
انتخاب ،اندازه گروه

دانش آموزان ابتدایی (ترجیحاً پایه های سوم ،چهارم ،پنجم و ششم)

ح) فرصت های یادگیری

طراحی نقطه کانونی برای پرسش و در اختیار گذاشتن دانش و اطالعات الزم درباره موضوع
برای ایجاد درک مشترك
پیش بینی فعالیت های یادگیری گروهی (در گروه های کوچک  4و  5نفره)
اجرای مراحل تدوین پرسش با استفاده از «تکنیک تدوین پرسش»
ایجاد موقعیت الزم برای بحث و گفت وگو درباره پرسش های تدوین شده در گروه ها و نحوه
کاربرد آنها
ترغیب دانش آموزان به تأمل درباره فرایند تدوین پرسش با استفاده از تمرین های فراشناختی

برای اجرای موفقیت آمیز این پروژه الزم است تغییراتی در مؤلفه های برنامه درسی ،تدریس،
خ) شرایط اجرا ،فضا و مواد ،الگوهای ارتباطی و ارزیابی انجام شود.
تغییر شرایط فیزیکی کالس (در صورت امکان)
منابع ،امکانات ،ابزارها و
کاغذ در اندازه های بزرگ (ترجیحاً )A1
زمینه فعالیت ها و شرایط و
ماژیک و خودکار در رنگ های مختلف
امکانات مورد نیاز و...
دستورالعمل تدوین پرسش ها
د) مجری و ارائه کننده برنامه معلمان (در صورت نیاز با همکاری و مشورت ایده پرداز)
ذ) عملکرد مورد انتظار پس از ارزیابی عملکرد دانش آموزان بر اساس مهارت هایشان در خلق و طرح پرسش و به کارگیری آنها
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی برای درک و تحلیل موضوعات و موقعیت ها.
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راهنمای عمل ...

7ـ آموزش نیکوکاری
بیان مسئله
یک جامعه متشکل از افراد مختلف است که همه این افراد در تمام وجوه حیات خود مشابه نیستند
و به همین دلیل یک نوع نیاز متقابل بین اعضای جامعه به وجود می آید که گاهی اوقات رفع این نیازها
از طریق داد و ستد انجام می گیرد و گاهی فقط از طریق دادن و نستاندن .این دو جریان از قدیم االیام تا
اکنون در حیات بشر وجود داشته و جزو جریانات و فرایندهای انسجام بخش جامعه بوده است .به نوع دوم
این جریان انسجام بخش که فرد چیزی را می دهد و در مقابل آن چیزی را دریافت نمی کند «نیکوکاری»
گفته می شود .نیکوکاری یک منشور چند بعدی است که ابعاد مادی ،معنوی ،فردی ،خانوادگی ،اجتماعی،
روان شناسی و جامعه شناسی را در بر می گیرد .آثار پرداختن به اعمال نیکوکارانه در تمام ابعاد جهان
هستی و حیات بشری قابل مشاهده و محرز است .یک فرد به عنوان شخص نیکوکار در نقطه مرکزی
این مفهوم قرار دارد چراکه عمل نیکوکاری توسط او انجام می گیرد و دالیل متعددی می تواند بسترساز
گرایش فرد به این امر باشد که یکی از این عوامل تأثیرگذار ،آموزش های انجام گرفته  شده در مدرسه
می باشد .در واقع؛ مدرسه به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای جامعه ،نقش عظیمی در تربیت صحیح
دانش آموزان در تمامی ابعاد را دارد و زندگی امروزین نیز به شدت وابسته به آموزش های نظام دار
مدرسه ای است ،به خصوص مدارس ابتدایی که سنگ بنای همه آموزش ها محسوب می شود و تمام آنها
را در البه الی دروس گوناگون و در قالب برنامه درسی پنهان و آشکار و فوق برنامه ارائه می دهد .بنابراین
می توان گفت ،یکی از رسالت های مهم مدرسه به عنوان نهاد تدبیر شده برای کسب آمادگی اجتماعی،
تدارک شرایط برای تجربه کردن ایثار و کسب لذت نیکوکاری است که در سایه این آموزش و ایجاد انگیزه
و گرایش در دانش آموزان نسبت به انجام آن در زندگی خود ،اثرات مثبت و پایداری در رشد اخالقی و
شخصیتی فرد و سالمت روانی آنها ایجاد می شود که در پی آن سالمت و انسجام اجتماعی نیز تحت تأثیر
قرار می گیرد .لذا این نوع آموزش به نوبه خود نیازمند اقتضائات و الزامات آموزشی بهینه و متناسب با
شرایط کنونی جامعه می باشد که می تواند توسط مدرسه تدارک دیده شود.
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الف) عنوان برنامه

طرح نیکوکاران

ب) منطق برنامه

شعار مهم «بنی آدم اعضای یکدیگر است» بر سر در سازمان ملل متحد بیانگر این نیاز است
که جامعه جهانی بیش از هر زمان دیگری باید وحدت و انسجام اجتماعی را در دستورکار
خود قرار دهد .در عصر حاضر به دلیل سبک زندگی مدرن روز به روز بیشتر شاهد فردگرایی
افراطی در جامعه هستیم .آثار و تبعات منفی این فردگرایی به میزانی زیاد بوده که تبدیل
به معضل و مشکالت جدی در تمام زمینه ها شده است .لذا ضرورت توجه و بالندگی به
ارزش های اخالقی و انسانی چون نیکوکاری و نوع دوستی بیش از هر زمان دیگر احساس
خیر،
می شود .در فرهنگ نامه دهخدا نیکوکاری یعنی لطف،کرم ،احسان ،بّر ،خوبی ،مبرتّ ،
کار خیر کردن و دستگیری .بنابراین ،مفهوم نیکوکاری فقط اشاره به کمک های مالی ندارد،
بلکه ابعاد و مفاهیم گسترده تر و عمیق تری را شامل می شود که به دلیل همین گستردگی
مفهومی ،آموزش های خاص و ویژه خود را طلب می کند که با این دیدگاه می توان گفت
نیکوکاری یعنی دگرخواهی به جای نفع شخصی و کمک کردن به تمام ارکان جهان هستی
و مخلوقات الهی در هر نقطه از این کره خاکی با هر نسبتی از ما و جنسیت و نژاد و فرهنگ
و ملیتی به طرق مختلف از جمله همدلی ،فداکاری ،ایثار ،احسان ،انفاق ،مسئولیت پذیری در
قبال همنوع و ...می باشد .شیوه مورد تأکید در آموزش نیکوکاری استفاده از پروژه های آزاد با
مضامین مرتبط به مسایلی که مدرسه با آن روبه روست و یا تلفیق آن با سایر موضوعات درسی
است .در اجرای این پروژه ها ،دانش آموزان ضمن دستیابی به سالمت روانی و تعالی فردی
و مهارت های اجتماعی ،تجربه کار با دیگران را برای درک عبارت «بنی آدم اعضای یکدیگر
است  »....کسب می کنند.

پیوست 2
پ) هدف برنامه

دانش آموز باید بتواند:
با درک مفهوم نیکوکاری و آثار فردی و اجتماعی آن قادر است در برخورد با موقعیت های
مختلف از روش تأثیرگذار برای توسعه فرهنگ نیکوکاری استفاده نماید.

ت) محتوای برنامه و شرح
فعالیتها

الف) محتوایی که از طریق این طرح پوشش داده می شود شامل:
مفاهیم :نیکوکاری ،نوع دوستی ،مسئولیت پذیری اجتماعی ،ایثار ،صدقه ،همدلی ،مشارکت
اجتماعی ،رضایت و آرامش فردی ،قرب الهی ،تعدیل اقتصادی ،احترام ،فرهنگ سازی
نیکوکاری ،انتقال فرهنگ نیکوکاری و...
مهارت :ارتباط و مسئولیتپذیری اجتماعی ،کمکرسانی ،حل مشکالت ،جمعگرایی ،دگردوستی
ب) شرح فعالیت ها:
پروژه های آزاد با مشارکت خانواده ها و جامعه محلی
شکل گیری شبکه نیکوکاری در سطح ملی و جهانی
تشکیل گروهی از دانشآموزان تحت عنوان «محسنین» جهت پیشبرد فعالیتهای نیکوکاری
(همانند طرح همیار پلیس)
تشکیل جلسات ایدهپردازی جهت ترویج فرهنگ نیکوکاری و فعالیتهای خیرخواهانه و داوطلبانه
برگزاری زنگ نیکوکاری حدود یک ساعت در هفته یا یک هفته در میان در طول ایام سال
تحصیلی نه فقط به صورت اختصاصی در جشن نیکوکاری
برگزاری نمایش ،مسابقه ،نمایشگاه ،بازدید ،پژوهش و...
نام گذاری هفتگی با یکی از فعالیت های نیکوکاری به صورت اختصاصی در کنار توجه به امر
نیکوکاری در سایر ایام :مثال ً هفته اول تمرین کمک به سالمندان ،هفته دوم کمک به نظافتچی
در مدرسه ،هفته سوم کمک به حیوانات ،هفته چهارم کاشت نهال ،هفته پنجم تهیه کاردستی
و فروش به نفع نیازمندان و ...هفته ششم کمک به پدر و مادر
برگزاری جلسات امتیازدهی به دانش آموزان اجراکننده طرح های هفتگی

ت) موضوعات پشتیبان در
برنامه درسی تجویزی
ج) حجم زمانی و چگونگی
زمان بندی اجرا
چ) گروه مخاطبان و نحوه
انتخاب اندازه گروه
ح) فرصت های یادگیری

هدیه های آسمانی ،تعلیمات اجتماعی ،فارسی ،علوم تجربی
ـ پروژه های آزاد 6 :ساعت در دو مرحله  3ساعته در طول یک ماه
ـ پروژه های داخل مدرسه :برنامه به دو صورت قابلیت اجرا دارد و می تواند هم به شکل ساعت
مجزا و هم به شکل تلفیقی در کنار دروس دیگر مانند دروس هدیههای آسمانی و قرآن برگزار شود
برنامه درسی مجزا :جلسات  2ساعته در هفته
برنامه درسی تلفیقی :جلسات 4ساعته در هفته
گروه مخاطبان :دانش آموزان مقطع ابتدایی و متوسطه
نحوه انتخاب :هدفمند
پروژه میدانی و عام المنفعه ـ تولید و فروش محصوالت ـ تولید فیلم /انیمیشن /نمایش ـ
پذیرش مسئولیت و مشارکت در فعالیت های خیرخواهانه در سطح جامعه محلی و ملی ـ
موقعیت های شبیه ساز ـ همایش ـ نمایشگاه

همکاری کلیه عوامل و منابع انسانی مدرسه ،خانواده و جامعه محلی
رسانههای دسته جمعی ،شبکه اینترنت ،کامپیوتر ،مجله ،کتاب داستان ،فیلم ،پروژکتور ،روزنامه و...
تهیه ساز و کار مطالعه در جامعه محلی ،ملی و جهانی شامل مدرسه ،محله ،دوستان  ،اقوام ،مراکز و...
سالننمایش،فضایمدرسه،نمازخانه،مساجد،مراکزتحتحمایتخیریه،کتابخانه،محلنمایشگاه
هماهنگی با مراکز خیریه و سازمانهای حمایت از مستضعفان ،معلولین ،کودکان بیسرپرست،
سالمندان و...
خ) شرایط اجرا ،فضا ،مواد،
لباس و وسایل نمایش ،فیلم های آموزشی ،وسایل برگزاری نمایشگاه ،دوربین ،بوم و وسایل
منابع ،امکانات ،ابزار و زمینه
نقاشی ،پوستر و...
فعالیت ها و شرایط و امکانات
اخذ مجوزهای مربوطه برای برگزاری نمایش و نمایشگاه و بازدید از مراکز نیازمندان
مورد نیاز و...
تدارک شرایط و امکانات تبلیغاتی برای شناساندن و اعالم فعالیت های این دپارتمان
تیمی از افراد تحصیل کرده و دورهدیدۀ عالقهمند به این حوزه در هر بخش آن از جمله طراحی و
اجرا و...
بهره مندی از حمایت خیرین و نیکوکاران خارج از مدرسه ،حمایت دولت و سایر ارگان ها و
وزارتخانه ها ،شهرداری ،فرهنگ سرا و...
تهیه آرم اختصاصی گروه نیکوکاران بر روی لباس فرم مدرسه
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راهنمای عمل ...
معلمانی عالقه مند برای آموزش مباحث نیکوکاری و اجرای آن در مدارس
خانواده ها و مراکز ارائه خدمات خیرخواهانه در سطح محلی /ملی
گروهای داوطلب برای تهیه /آماده سازی فیلم ،نمایش و انیمیشن یا موشن گرافی ...
مراکز خیریه و اعضای داوطلب برای مشارکت در فعالیت های مدرسه

د) مجری و ارائه کننده برنامه

ارزیابی عملکرد دانش آموز در سه سطح انجام می گیرد :مدرسه ،خانواده ،جامعه

در سطح مدرسه:

مشاهده رفتارهای خیرخواهانه از سمت دانش آموز در قالب فعالیت هایی چون:
 1کمک درسی به دوستی که درسش ضعیف است.
 2دادن تغذیه و لوازم تحریر به دوستی که ندارد.
 3آشناسازی سایر دوستان با مفهوم نیکوکاری و تشویق به انجام آن.
 4برگزاری نمایشگاه خیریه با کار دستی های خود دانش آموزان
 5تهیه بروشور ،کاغذ دیواری ،اجرای نمایش و سایر برنامه های ویژه با محوریت نیکوکاری
توسط برنامه ریزی و اجرای خود دانش آموزان
ذ) عملکرد مورد انتظار
پس از اجرای برنامه و نحوه
ارزشیابی

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5

در سطح خانواده:

ترجیح منافع خانواده بر منافع خود در شرایط های خاص.
کمک به افراد سالمند ،معلول و بیمار در منزل.
کمک درسی به خواهر و برادر
کمک به والدین
تشویق سایر اعضای خانواده به انجام فعالیت های خیرخواهانه.
رفتن به خرید با والدین و رساندن آنها به دست افراد نیازمند.

در سطح جامعه

ترجیح منافع نیازمندان بر منافع خود
فرهنگ سازی نیکوکاری به روش های مختلف
تشویق سایر افراد جامعه به خصوص همساالن به فعالیت های نوع دوستانه
شرکت در فعالیت های نیکوکاری به صورت خودجوش با رغبت خود دانش آموز
عضویت در گروه ها و مؤسسه های خیریه

8ـ بازآفرینی مهارت های گفت و گو
بیان مسئله
انسان موجود اجتماعی است و گفتوگو مهمترین وجه این مدنیت است .در جریان گفتوگو تنها
اطالعات رد و بدل نمیشود بلکه اتفاقی پیش میآید که انسانها با اندیشه و ذهن خود و دیگری آشنا
میشوند و از این رهگذر شعور یا خرد جمعی شکل میگیرد .یکی از مهارتهای بنیادین که در تکوین و
تکمیل شخصیت دانشآموزان تأثیر بسزا دارد ،مهارت گفتوگو است .اهمیت این مهارت وقتی دوچندان
مینماید که نیمنگاهی به تحوالت شگرف صنعتی و روش زندگی تکنولوژیک و دگرگونی سنتها و
ارزشهای انسان امروز میاندازیم .توانایی افراد جامعه در برقراری ارتباط واقعی و متناسب با ارزشهای
اخالقی و فهم و درک متقابل کاهش یافته است و شاهد فقر مهارت گفتوگو در دانشآموزان هستیم.

230

منطق برنامه :فقر مهارتهای گفتوگو میتواند به تعامالت نامؤثر دانشآموز با والدین و معلمان و دیگر
کارکنان مدرسه ،کاهش پیشرفت تحصیلی و انزوای اجتماعی منجر شود و به این ترتیب فرصتهای کسب
مهارتهای گوناگون و بالفعل کردن پتانسیلهای گوناگون در دانشآموز را از بین برد.
اولین و مهم ترین نتیجه این کاستی و ضعف ،تربیت نسلی خواهد بود که به لحاظ هنجاری مقوله نفع
شخصی ارزش محوری او شده و ارزش های جمعی مانند اخالق ،آزادی ،عدالت و همبستگی تبدیل به

پیوست 2

موضوعاتی بیگانه خواهند شد .ارائه آموزش های متمرکز بر نهادینه کردن فرهنگ تحمل و مدارا و ارتباط
درست با دیگران ،یکی از مهم ترین وظایف نظام های آموزشی است که عملیاتی کردن آن با فراهم آوردن
پیش شرط های زیست مسالمت آمیز ،کیفیت زندگی جمعی را ،از خانه و مدرسه تا جامعه های بزرگ تر،
ارتقا خواهد بخشید.
برای آموزش و بازآفرینی مهارت های گفت و گوی مدرسه ،بیشترین زمان و بهترین بازه های عمر
یادگیری افراد را در اختیار دارد و چه بسا بهترین مکان و موقعیت است .تمرین گفت وگو در قالب
کارگاه های گفت وگو و در فضای مدرسه ای و از سنینی که هنوز عادت ها و اندیشه ها و انگیزه ها به طور
کامل شکل نگرفته است؛ می تواند تأثیری ماندگار در رشد و غنی سازی شخصیت دانش آموزان داشته
باشد.
اهداف برنامه :در پایان این دوره آموزشی و با به کارگیری مهارت های ده گانة گفت وگو شاهد آمادگی
بیشتر دانش آموزان برای بازنگری در رفتارها ،افزایش مشورت پذیری ،افزایش آمادگی کار جمعی و
گشودگی بیشتر نسبت به انتقادات و کاهش نزاع های لفظی و رفتاری خواهیم بود.
محتوای برنامه و شرح فعالیتها :در کارگاههای گفتوگو ده مهارت اصلی معرفی و تمرین میشوند:
ـ یادگیرندگی
ـ احترام کامل
ـ گشودگی ذهن
ـ از دل سخن گفتن
ـ گوش دادن
ـ پرهیز از شتاب
ـ تعلیق باورها
ـ جانب داری سازنده
ـ جویایی
ـ ناظر خویش بودن
تمارین مربوط به هر مهارت در اختیار راهنماها قرار دارد و آنها با استفاده از دستورالعمل اجرا و تجارب
گذشته به مرور و اجرای آنها می پردازند.
موضوعهای پشتیبان در برنامة درسی تجویزی :علوماجتماعی ،معارف اسالمی ،ادبیات فارسی و...
حجم زمانی و زمانبندی اجرا :به فراخور برنامه های درسی مدارس و نیز با توجه به زمان های خالی
اولیا و مربیان مدارس می توان این کارگاه ها را در قالب های گوناگون اجرا کرد:
 دو روز کامل از صبح الی عصر
 چهار نیم روز در دو هفته
 چهار جلسة  5ساعته ،هفته ای یک بار ،به مدت یک ماه
قالب ها و زمان بندی های دیگر با توجه به برنامه های درسی پیشنهاد می شود.
گروههای مخاطب و نحوة انتخاب اندازة گروه:
تعداد شرکت کنندگان حداقل  15نفر ،حد مطلوب بین  20تا  25نفر و حداکثر  30نفر است.
برای شرکت کنندگان در کارگاه محدودیت (سنی ،جنسی )... ،وجود ندارد.
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راهنمای عمل ...

فرصتهای یادگیری
پروژه های میدانی
تحقیق در تجربه های زیستة شخصی و جمعی
فعالیت های گروهی
الزامات و محیط اجرا :کارگاه های گفت و گو را در فضایی با گنجایش مناسب و صندلی هایی دایره وار
می توان برگزار کرد .وسایل الزم برای کارگاه ها نیز در کانون گفت و گو موجود است؛ وسایلی از قبیل
بنرهای قوانین گفت و گو ،تمارین گفت و گو ،گوی سخن و برخی لوازم دیگر از این دست.
مجری برنامه :راهنماهایی که کارگاه های سه گانة گفت و گو را گذرانده و پروژه های خود را تحویل داده
باشند می توانند کارگاه های گفت و گو را برگزار کنند.
معلم ها و کادر مدارس می توانند با گذراندن این دوره ها به راهنماهای گفت و گو تبدیل شوند.

منابع
کتاب کوچک گفت وگو ،انتشارات مؤسسة فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر
با هم اندیشیدن ،راز گفت و گو ،انتشارات اطالعات
توانمندسازی والدین ،انتشارات هرمس
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