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           » برنامه ویژة مدرسه « )بوم( در یک نگاه

)بوم( در حوزة تخصصی  ویژة مدرسه«  » برنامة 
مطالعات برنامه درسی با عناوینی مانند برنامه ریزی 
درسی سطح مدرسه، برنامة غیر  تجویزی، برنامة 
درسی غیر متمرکز و برنامه درسی اختیاری مورد 
اشاره قرار می گیرد. مبانی نظری این برنامه، در 
که  کسانی  برای  و  است  شده  آورده  دوم  فصل 
عالقه مند به درک عمیق موضوع هستند جذابیت 

خواهد داشت.

6  ـ مبانی نظری

ویژة  » برنامة  از  نمونه هایی  با  می خواهید  اگر 
مدرسه« )بوم( آشنا شوید  و یک حس واقعی از 
کارهایی که می تواند انجام شود به دست آورید 

مستقیم به سراغ فصل چهارم بروید.

4ـ نمونه ها

نحوة طراحی و تولید » برنامة ویژة مدرسه«  )بوم( 
این  در  است.  داده شده  آموزش  سوم  فصل  در 
و  عملیاتی  روشن،  به صورتی  کار  مراحل  فصل 
ساده همراه با توضیحات و مثال های فراوان ارائه 

گردیده است.

5  ـ مراحل کار

در جدول جدید درس دورة دوم متوسطه )مصوب 
عالی  شورای   مورخ 1394/12/10  جلسه 962 
آموزش و پرورش(، عنوان جدیدی به چشم می خورد 
»برنامه ویژة مدرسه«. در مصوبه فوق، در توضیح 
است:  شده  نوشته  درسی  عنوان  این  به  مربوط 
تحول  سند  بند 5  ـ  5  اجرای  برای  »     زمینه سازی 
ـ13 برنامه درسی ملی مشتمل بر  بنیادین و بند 2
عناوینی مانند پژوهش و ارائه خالقانه )سمینار(، 
یادگیری پروژه محور و آموزش مهارت تأمین معاش 

حالل )ساالنه 50 تا 100 ساعت(«.
این عنوان در سطح مدارس ابتدایی و متوسطه و  
برای همة شاخه ها و رشته های تحصیلی، تمامی 
دانش آموزان و در تمامی پایه های این دوره ها در  نظر 

گرفته شده است.

1 ـ يک عنوان درسی جديد

کتابی که در دست شماست به شما چگونگی 
برنامه ریزی و اجرای » برنامة ویژة مدرسه« )بوم(  
دبیران  و  معاونان  مدیران،  می دهد.  آموزش  را 
مخاطبان  دوم  و  اول  متوسطه  و  ابتدایی  دورة 

اصلی این کتاب هستند.

2ـ مخاطبان

اگر می خواهید یک دریافت کلی و دقیق از » برنامة 
ویژة مدرسه« )بوم( به دست آورید کافیست فصل 

اول کتاب را مطالعه نمایید.

3ـ يک دريافت کلی



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 
اقتضای  نظام آموزشی رسمی در شکل معاصر آن در کشورمان می گذرد. در این مدت مدارس و معلمان ما، به 
و  نقش ها  فناوری ها،  و  دانش  توسعه  و  و رشد  آموزشی  اجتماعی، سیاست های کالن  تحوالت سیاسی-  و  تغییر 
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.
 خاستگاه های قانونی برنامه: راهکارهای 5-5، 2-6، ،6-11، 1-16 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مصوبه 
2-13 برنامه درسی ملی در خصوص زمان آموزش، تکالیف قانونی متعددی پیش روی ما قرار داده است، از جمله تنوع بخشی 
به محیط های یادگیری، متناسب سازی برنامه های درسی با نیازها و شرایط اقلیمی و جغرافیایی استان ها، جلب مشارکت 
حداکثری خانواده ها، دستگاه های فرهنگی، هنری، خدماتی، مذهبی، تولیدی و ...  در طراحی و اجرای برنامه ها و فعالیت های 
 خارج از کالس و  مدرسه  و  ارتقای توانمندی های معلمان برای مشارکت مؤثر آنان در برنامه ریزی 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، 
یکپارچگی  و  باشد و هم وحدت  قانونی داشته  تکالیف  و  قامت مصوبات  با  تناسب  تولید شده هم  برنامه  و  طرح 
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.
  ايده کلی برنامه:  اندیشه »          برنامه ریزی درسی سطح مدرسه« )بوم( در فصول مختلف این کتاب، به لحاظ نظری و 
مفهومی و هم مصداقی و با ذکر نمونه های متعدد به تفصیل باز شده است. در اینجا به طور خیلی مختصر به مهم ترین 
ابعاد آن اشاره می کنیم.  این برنامه، براساس رویکرد فرهنگی تربیتی و با تأکید بر آموزش های مهارت محور و بسط 
گستره فعالیت های پرورشی در سطح مدارس به اجرا در می آید و طراحی و اجرای بخشی از زمان آموزش را طبق ضوابط 
و چارچوبی معین، به مدرسه واگذار می کند به این معنا که مدرسه می تواند با توجه به خواست و نیازسنجی داخلی خود 
و با سنجش  امکانات بالفعل و بالقوه اجتماع  پیرامونی اش 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 
نیازها  به  به دلیل پرداختن  برای دانش آموز،  یادگیرنده  باشید و مدرسه شما محیطی جذاب و  در اختیار داشته 
و عالئقشان شود که رنگ و بوی امکانات و شرایط محلی و بومی را به خود وکلیه کارکنان مدرسه گرفته است.

ی
رام

ر گ
دی
، م
رم

حت
ر م

کا
هم



ب
کتا

ف 
ختل

ی م
ها
ش 

بخ
ی 

رف
مع  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 بازانديشی 
این دو نماد، در قالب پرسش و سؤال طرح  این کتاب می بینید. مطالب ذیل  بارها در  را  و  تجربه و عمل 
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  روايت يک 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 
و هوای  مدارس در اقصٰی نقاط مختلف کشورمان، آمده است. این بخش از کتاب به دنبال آن است که عالوه بر 
جذابیت مطالب، حال و هوایی کاماًل 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 چشم انداز برنامه ریزی  درسی 
سطح مدرسه اختصاص دارد تا وقتی ضرورت و دلیل برنامه ای برای ما ملموس و آشکار نباشد، به طور واقعی و جدی 
دل در گرو آن و تعهد به آن نخواهیم داشت و با آن برنامه رابطه ای صرفاً اداری و از سر رفع تکلیف برقرار خواهیم کرد. 
اما وقتی منطق و چرایی برنامه ای را بفهمیم و آن را عمیقاً مهم و اثرگذار در امر یادگیری های دانش آموزان بیابیم و  
به آن باور پیدا کنیم، دیگر آن برنامه تبدیل به دستورکار شخصی و حرفه ای ما می شود و نه یک تکلیف و باری اضافه 
بر بارهای دیگر. فصل اول تالش دارد شما را به طور جدی درگیر منطق و چرایی این برنامه، چشم انداز و دورنمای آن 
کند. این فصل بسیار کوتاه است، اما توصیه می کنیم حتماً مطالعه کتاب را با خواندن این فصل آغاز کنید. تصورات و 
ذهنیت های ما اساس و بنیادی است که اقدامات و فعالیت های ما را شکل می دهد. اگر از همین آغاز راه، تصورات و 
برداشت های شما با مأموریت های اصلی برنامه و چشم انداز آن همسو و مشترک باشد، مسیر را به درستی درخواهید 
یافت و می توانید برنامه های ویژه مدرسه خود را به خوبی در مسیر این برنامه، رهبری کنید، تا ضمن انجام تنوعی از 
ابتکار عمل ها و فعالیت های نو و خالقانه مطمئن باشید جهت گیری فعالیت هایتان 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.
 فرايند طراحی و تدوين: 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 کاماًل 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.
 نمونه ها و مثال ها: 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 کاماًل 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 پاسخ های متداول درباره برنامه: در اینجا الزم است به این مطلب اشاره کنیم که اسکلت اصلی و چارچوب اولیه 
فکری این کتاب بر اساس 26 سؤال و پاسخی که سؤاالت رایج مدارس در خصوص برنامه ریزی درسی سطح مدرسه بود، تهیه شده 
است. این چارچوب فکری در قالب شیوه نامه برنامة ویژة مدرسه )بوم( برای مدارس ارسال شده است و شما زودتر از این کتاب با 

آن آشنا شده اید. 
بود،  خواهید  مواجه  دشواری هایی  و  چالش ها  با  برنامه،  این  به  عمل  اولیه  سال های  در  همکارانتان،  و  شما  امیدها:  و  بیم ها   
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.ir در اختیار شماست. از خداوند قادر متعال برای شما 

مدیر گرامی آرزوی سربلندی و توفیق روز افزون داریم. در پناه حق باشید!

 مؤلفان کتاب 




