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راهنمای عمل ...

 1ـ ضرورت برنامه ریزی  درسی سطح مدرسه
تصور و برداشت شما از برنامه درسی سطح مدرسه1 چیست؟ فرایند برنامه ریزی درسی سطح مدرسه2را چگونه 
می بینید؟ فکر می کنید وجود این برنامه برای مدرسه چه ضرورتی دارد و پاسخگوی چه نیازهایی است؟ نبود 
برنامه درسی سطح مدرسه چه کاستی هایی در یادگیری های جمعی و فردی دانش آموزان به وجود می آورد؟ طرح 

آن، امیِد ایجاد چه تغییر و تحوالتی در یادگیری دانش آموزان، مدرسه و کارکنان آن را می تواند عملی کند؟ 

یک حکایت 

حکایت برنامه درسی مدرسه حیوانات اگرچه طنز و اغراق است، می توان شباهت هایی میان آن و  برنامه های 
درسی کاماًل 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 
استعداد،  فیزیکی،  و  روان شناختی  ویژگی های  نظر  از  دانش آموزان  هستیم.  آشنا  فردی  تفاوت های 
مقایسه  به جای  اگر  حال  دارند.  تفاوت  هم  با  دیگر  چیزهای  بسیاری  و  یادگیری  سبک های  عالئق، 

 School level curriculum ـ 1
 School level curriculum development ـ 2

روزگاری در یک جنگل زیبا، حیوانات تصمیم گرفتند برای فرزندان خود مدرسه ای راه بیندازند. برای همین، یک روز برای 
تدوین برنامه درسی 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 برنامه درسی اضافه شود. ماهی به آموزش شنا اصرار داشت و سنجاب نیز مصر انه تأکید 
می کرد که باال رفتن از درخت باید جزء آموزش های مدرسه باشد. شورای مدرسه با رعایت همۀ پیشنهادها، برنامه درسی 

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 10 می 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(
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همه تفاوت های فردی و 
تنوعات بافتی را صرفاً با 
برنامه های درسی کاماًل 

متمرکز نمی توان در نظام 
آموزشی به خوبی پاسخ 

گفت. نظام آموزشی به این 
تفاوت های فردی و بافتی 

چگونه می تواند پاسخ بدهد؟ 
برنامه های درسی چگونه 

می تواند برای این همه 
تفاوت های  فردی و بافتی، 

متناسب سازی شود؟

ایده اصلی برنامه ریزی 
درسی سطح مدرسه 

چیست؟

دانش آموزان، می توانستیم مدارس مختلف سراسر کشور را با هم مقایسه کنیم، فکر می کنید 
 به چه چیزی می رسیدیم؟ بله درست است؛ باز هم تنوع. مدارس کشورمان به دلیل بافت1

و زمینه جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شان با یکدیگر بسیار متفاوت اند. 
مدارس نواحی گرم و خشک بیابانی با مدارس پر بارش و مرطوب شمالی کشورمان با هم تفاوت 
دارند. مدارس نقاط برخوردار، نیمه برخوردار و محروم کشورمان با یکدیگر متفاوت اند. مدارس در 
کالن شهرها، شهرهای کوچک، روستاها و مناطق عشایری مشابه یکدیگر نیستند و با هم خیلی 
تفاوت دارند. مدارس در مجاورت کارخانه ها و کارگاه های صنعتی با مدارس مناطق کشاورزی 
کشورمان با یکدیگر فرق دارند. انبوهی دیگر از این گونه گونی ها را، که تفاوت در امکانات بالقوه و 
بالفعل و وضعیت محلی مدرسه و نیازها و خواست های دانش آموزان را به دنبال دارد و شما بهتر به 

آنها آگاهید، می توان ذکر کرد. 
حال با این مقدمه، به سؤاالت اصلی می رسیم: نظام آموزشی به این تفاوت های فردی و 
بافتی چگونه می تواند پاسخ بدهد؟ برنامه های درسی چگونه می تواند برای این همه تفاوت های 
و  مدرسه  به  دانش آموزان  بی رغبتی های  برخی  آیا  شود؟  متناسب سازی  بافتی،  فردی  و 
آموزش های رسمی به این دلیل نیست که احساس می کنند مدرسه به نیازهای خاص و ویژه آنان 
و اجتماع محلی شان توجه چندانی ندارد؟ چه تمهیدی می توان اندیشید که دانش آموزان بیشتر 
عالقه مند  و درگیر یادگیری های مدرسه ای شوند و یادگیری های آنها برایشان سودمندتر  و 

مفیدتر باشد؟ پاسخ شما به این دست سؤاالت چیست؟

 2ـ معرفی اجمالی برنامه ریزی  درسی سطح مدرسه و خاستگاه های آن
فکر برنامه ریزی  درسی سطح مدرسه در پاسخ به نیازهای متفاوت و فراوان مدارس و 
دانش آموزان در جاهای مختلف کشورمان مطرح شده است. شما به عنوان مدیر مدرسه، بدون 
تردید، این موضوع را تأیید می کنید که برنامه های درسی ملی، بنا به ضرورت توجه به نیازهای 
مشترک و عام همه مدارس و دانش آموزان، مجال پرداختن به اقتضائات محلی و بومی را چندان 
ندارد. برنامه های درسی ملی و مشترک به ناچار 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 دانش آموزان وارد کرد؟ این پرسش اصلی است که 
برنامه ریزی درسی سطح مدرسه برای پاسخ به آن شکل گرفته است. در واقع ضرورت بنیادین 
برنامه ریزی  درسی سطح مدرسه تأکید بر لزوم توجه به نیازها و اقتضائات بافتی مدرسه است. 
دستمایه قرار دادن نیازها و اقتضائات بافتی به عنوان مبنای طراحی و تدوین برنامه های ویژه 
مدرسه در برنامه های درسی ملی و سراسری امکان پذیر نیست. در» برنامه  ریزی درسی سطح 
مدرسه«، این مجال و فرصت به مدرسه داده شده است که مدرسه خودش برای پرداختن به وجوه 
ممیز برنامه های درسی ویژه اش تصمیم گیری 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.
 context ـ 1
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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 کنندۀ 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 برنامه درسی ویژه خود فراهم می سازد و تمامی امکانات بالقوه مدرسه را در بستر فرهنگی 
اجتماعی آن به میدان عمل فرا می خواند و زمینه بالفعل شدن آن را فراهم می سازد. توان 
دانش آموزان، خانواده ها، فارغ التحصیالن سال های پیشین مدرسه، منابع انسانی شایسته محلی 

از یک سو، و در کنار آن امکانات فیزیکی و موقعیت های قابل استفاده محلی، و همچنین بستر 
فرهنگی، آداب و رسوم و هنرها و میراث فرهنگی منطقه همگی از امکانات و سرمایه های اجرای 
برنامه ویژه مدرسه به شمار می آید. خواست، همراهی و پشتیبانی اولیا نیز عنصری حیات بخش 

در این عرصه به شمار می رود. 
در طول ساعات هفتگی آموزش رسمی مدرسه، جلسات مربوط به برنامه ویژه مدرسه )بوم( 
به میزان حدود 2 ساعت 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 

فکر کلی برنامه درسی 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 می یابد و به حجم زمانی 50 تا 100 ساعت آموزشی پوشش می دهد.

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.

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؟
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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 60 ساعت 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، به جای دروس برنامه هفتگی، جلسات مربوط به برنامه ویژه مدرسه را جایگزین کند، 
به گونه ای 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 رسمی مدرسه 
مانند بعد از ظهر روزهای عادی، روزهای پنجشنبه و جمعه و حتی تعطیالت برگزار کند. 

به طوری که مجموع ساعات این برنامه از زمان پیش بینی 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 برنامه ریزی  درسی، » برنامه ریزی  درسی سطح مدرسه« را بیشتر تشریح خواهیم کرد و 
در زمینة مسئولیت های مدرسه در این باره و چگونگی به پیش بردن و فرایند برنامه ریزی درسی 
توضیح خواهیم داد. در اینجا الزم است به تکالیف و وجوه قانونی که عالوه بر دانش برنامه ریزی  

درسی، خاستگاه عمده دیگر » برنامه ریزی درسی سطح مدرسه« بوده است نیز اشاره کنیم.
و  پرورش  و  آموزش  بنیادین  تحول  به ویژه سند  پرورش،  و  آموزش  اسناد مصوب  در 
برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، مواد و راهکارهای متعددی هست که برنامه درسی 
ـ 5، 2ـ6، 6  ـ11،  سطح مدرسه بر بنیاد آنها بنا شده است؛ از آن جمله می توان به راهکارهای 5  
1ـ16 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یا مصوبه 2ـ13 برنامه 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 جامة 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، 

مدیریت  تأمین  منابع  مالی  و 
پشتیبانی  امور اجرایی، نیروی 

انسانی و ... برعهده کیست؟

بایدها و خطوط قرمز این 
برنامه چیست؟

الف( رعایت سیاست های 
مصوب نظام در عرصه های 

فرهنگی و توجه به ارزش های 
دینی، انقالبی و اخالقی؛ 

ب( پرهیز از برنامه هایی که 
می توانند حساسیت  بر انگیز 

و حاشیه سا ز باشند؛ 
ج(  کالس های تقویتی دروس 

رسمی به مثابه برنامه ویژه 
مدرسه تلقی نشود.

ویژگی ها و صالحیت های معلم 
در برنامه ویژه مدرسه چیست؟

همه کسانی که در طراحی 
و اجرای برنامه ویژه مدرسه 

مشارکت دارند باید از 
صالحیت های عمومی، 

تخصصی و اخالقی معلم 
برخوردار باشند. تشخیص این 

 موضوع بر عهده مدیر  است.



6

راهنمای عمل ...

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 آینده ای نه چندان کوتاه مدت، برای مثال چند 
سال آینده را پیش رو مجسم کنید و با فرض نهادینه شدن مطلوب » برنامه ریزی درسی 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 مدرسة 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؟
این گونه سؤاالت و پاسخ های آنها، به این دلیل مهم است که اساساً برنامه های درسی جدید 
و نوآوری های 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 مدرسه تان 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 نتیجة عمده ای تصور 

کرد که به دنبال تحقق آن است.

 1ـ رشد و یادگیری بیشتر دانش آموز
تصمیم گیری در زمینة »  برنامه درسی سطح مدرسه« در مدرسه و با توجه به ربط1 آنها به 
خواست و نیازهای فردی و اجتماع محلی دانش آموزان صورت می گیرد. در تدوین و اجرای این گونه 
برنامه ها، والدین، دست اندرکاران مدرسه،  افراد محلی صاحب نظر، مشارکت و نقش دارند که  به 

1 - relevance 

وظایف قانونی معاونت های 
وزارت آموزش و پرورش در 
خصوص برنامه ویژه مدرسه 
چیست؟

ـ  1ـ  سه پیامد برنامه ریزی  شکل 1
درسی سطح مدرسه

 رشد و 
توسعه 
سازمان 
مدرسه

رشد و 
یادگیری 
دانش آموز

رشد و توسعه 
حرفه ای معلم 

و کارکنان  برنامه  ریزی 
درسی سطح 

مدرسه



7

 فصل اول: ضرورت و چشم انداز ...

دلیل تماس نزدیک و ارتباط مستمر با دانش آموز، او و عالئقش را  به خوبی می شناسند و  اطالعات 
و آگاهی مناسبی از امکانات مدرسه، بافت و زمینۀ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارند. از این رو 
می توانند متناسب بودن و ویژه سازی برنامه های درسی سطح مدرسه را به خوبی مد نظر داشته 
باشند و  زمینه ساز ایجاد یادگیری معنادار در دانش آموز شوند؛ زیرا همان طور که می دانید، یکی 
از شروط اصلی یادگیری معنادار و عمیق، ربط آموزش و برنامه ها با زندگی واقعی دانش آموز است. 
هر برنامه درسی ممکن است برای دانش آموز/دانش آموزان مدرسه ای به خوبی جواب دهد؛ اما برای 
 مدرسه و دانش آموزان دیگری مناسب نباشد که در بافت، وضعیت  و موقعیتی متفاوت هستند.

 2 ـ رشد و توسعه سازمان مدرسه
دو عامل اصلی سازمان مدرسه1، فرهنگ مدرسه و امکانات زیربنایی2 آن است. فرهنگ مدرسه 
به شدت تحت تأثیر مدیریت و رهبری مدرسه و نیز چگونگی همکاری و روابط میان معلمان است. امکانات 
زیر بنایی، نیز چیزهایی مانند زمان، بودجه و ابزارهای ارتباطی است که مدرسه برای یادگیری و تغییر در 

اختیار دارد. 
مدرسه برای اینکه در زمینۀ برنامه های درسی ویژۀ خود، تصمیم گیری کند، نیاز دارد ارتباطات و 
همکاری های درون و برون مدرسه ای خود را افزایش دهد. مشارکت و همکاری مدیر و تمام کارکنان 
مدرسه در این برنامه ها موجب هم افزایی دانش و مهارت های تعلیم و تربیتی آنان و ارتقای سطح تخصصی 
مدرسه در این زمینه می شود. به عالوه این دست همکاری ها و تصمیم گیری های گروهی برای پاسخگویی 
به نیازهای فردی و بافتی دانش آموزان به تدریج موجب می شود، 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 بهره گیری از خرد جمعی در مدرسه، فرهنگ 
و مناسبات مردم ساالرانه تری نیز به مدرسه می بخشد. همچنین مدرسه به منظور غنای فعالیت هایش و 
بهره مندی از ظرفیت والدین و محیط محلی اش، باید شبکۀ تعامالتش را گسترش دهد. این ارتباطات نفع 

دوسویۀ مدرسه و اجتماع محلی و در مجموع رشد سازمان مدرسه را به دنبال دارد.

ـ 1  school organization 
ـ 2  infrastructure of the school 

یادگیری دانش آموز به میزان 
زیادی به یادگیری حرفه ای 

معلمان منوط است  و یادگیری 
حرفه ای معلمان در مدرسه ای 

شکل می گیرد 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 فعالیت های خود و نیز 
مشارکت و همکاری با دیگر 

همکارانشان است.

سازمان مدرسه

 فرهنگ مدرسهامکانات زیربنایی                  

مدیریت و رهبری آموزشی مدرسههمکاری و مشارکت کارکنان

برای نمونه، تقویم اجرای 
ساالنۀ مدرسه برای اجرای 
برنامه ویژه مدرسه چگونه 

است؟

جدول تقویم زمان بندی  شدۀ 
اجرا شامل عنوان های زیر 
است که هر یک می تواند 

ستونی را در جدول به خود 
اختصاص دهد:

تاریخ اجرا، عنوان برنامه، 
پایه های تحصیلی، مسئول 
اجرا، محل برگزاری، تعداد 
جلسات. توضیحات بیشتر 

در این خصوص را می توانید 
در بخش 14 و 16 فصل 3 پی 

بگیرید.
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 3ـ رشد و توسعه حرفه ای معلم1 و 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 حدوداً 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 برنامه درسی. 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 development ـ 1

برنامۀ درسی سطح مدرسه، 
فضای باز و منعطف برای 
ظهور و بروز شایستگی های 
حرفه ای دست اندرکاران 
آن به ویژه مدیر و معلمان 
و رضایتمندی آنان فراهم 
می آورد. درچنین وضعیتی 
مدرسه و کالس درس تنها 
محیط تدریس نیست و 
مدرسه نیز صرفاً اداره 
نمی شود. این برنامه نقش 
کارکنان مدرسه را از سطح 
مجری برنامه های درسی به 
سطح طراح و سازمان دهندۀ 
برنامه درسی مدرسه 
ارتقا  می دهد.
در این صورت، مدرسه برای 
کارکنان آن= محل تدریس+ 
محل رشد حرفه ای + محل 
طراحی و سازماندهی برنامه 
درسی است.

نحوه مشارکت انجمن اولیا و 
مربیان و نیز هر یک از اولیای 
دانش آموزان در برنامه ویژه 
مدرسه چگونه است؟
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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، اوالـً  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. 

همان طور 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 48 تا 54 گفتگو خواهیم کرد.

تأمل و 
بازاندیشی 

مدیر مدرسه به گونه های مختلفی می تواند رهبری برنامه درسی1 را 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 آموزشیـ  مدیریتی خود را مرور 

کنید و بیندیشید چه ترکیبی از این شیوه ها برای مدرسۀ شما مناسب تر است.

تأمل و 
بازاندیشی 

ـ 1  curriculum leadership
در این کتاب رهبری برنامه درسی و رهبری آموزشی )educational leadership( معادل گرفته شده 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.
راَع ... « )فتح:29(. »... َو َمَثُلُهم فِی االِنجیِل َکَزرٍع اَْخَرَج َشْطَاُه َفآَزَره َفاْسَتْغَلَظ َفاسَتوٰی َعلٰی ُسوِقِه یُْعِجُب الزُّ

» ... و مثل آنها در انجیل مانند کشته ای است که جوانه خود را بر آورد و آن را مایه دهد؛ ستبر شود و بر ساقه های خود بایستد. «
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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 

می دهد: پرورش 
1 نزدیک شدن آموزش ها به نیازهای عینی و خواست های دانش آموزان و والدین آنها؛  

2 فراهم ساختن فضای انتخابی برای دانش آموزان و ایجاد فرصت برای توجه به جنبه   
انفرادی آموزش؛

3 رشد و ارتقای سطح مدیریت و کارکنان مدرسه از سطح مجری برنامه های درسی به   
سطح طراح و سازمان دهنده برنامه درسی در سطح مدرسه ؛

4 بهره مندی و استفاده از موقعیت های منطقه ای درآموزش و احیای فرصت های قابل   
استفاده در فضای یادگیری؛

5 به 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،
6 تقویت نگاه به مدرسه به منزله » محور توسعه محله و شاخص بالندگی آن« : محله برای    

مدرسه، مدرسه برای محله.

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.

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

ـسرزنش اه گر کـند خار مغیالن غم مخور رد بیابان گر هب شوق کعـبه خواهی زد قدم

چیه راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور گر هچ منزل بس خطرانک است و مقصد بس بعید

پیامدهای مثبت و مفید 
برنامه ویژه مدرسه چیست؟

چشم انداز مدرسه مجری 
و حامی برنامه  ویژه مدرسه 
چیست؟
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 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 کاماًل 
غیر متمرکز وجود دارد. اگر عالقه مند به مطالعه بیشتر در این خصوص هستید می توانید 
به مطالب فصل دوم این کتاب صفحات 22 تا 38 مراجعه 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.

 برنامة ویژۀ مدرسه )بوم( در سه زمینة اصلِی موضوعات آموزشی، مهارت آموزشی و فعالیت های  
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 38 تا 42 دنبال 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 46 تا 63 فصل 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 32 تا 37 آمده است که رجوع به آنها توصیه می شود.

آیا چنین برنامه ای در ایران یا 
کشورهای دیگر جهان سابقه 

دارد؟

چه نوع برنامه هایی قابلیت 
ارائه در برنامه ویژه مدرسه 

را دارد؟

برنامه ویژه مدرسه چه چیزی 
نیست؟

برنامه ویژه مدرسه، شامل 
چه عناصری است و چگونه 

تدوین می شود؟
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 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 38 همین کتاب را 

مطالعه کنید.

نظارت ، ارزشیابی عملکرد، 
پایش، تشویق و تقدیر و ... 
چگونه و توسط چه کسانی 
صورت خواهد گرفت؟

ارزشیابی پیشرفت 
تحصیلی  و کارنامه پایانی 
نوبت اول در این برنامه چه 
جایگاهی دارد؟



منابع شایسته محلی توان دانش آموزان و خانواده ها و
فارغ التحصیالن سنوات پیشین

رشد و یادگیری غنی تر دانش آموزان

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

رشد و توسعه حرفه ای معلمان

رشد و توسعه سازمان مدرسه

امکانات بالقوه و بالفعل مدرسه  و 
اجتماع پیرامونی دانش آموزان

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

خواست دانش آموزان و والدین و 
اجتماع محلی

 احیای فرصت های قابل استفاده در 
فضای یادگیری

بهره مندی و استفاده از موقعیت های 
منطقه ای/ محلی

خواست و پشتیبانی والدین

رشد و ارتقای سطح مدیریت و کارکنان 
مدرسه از سطح مجری برنامۀ درسی 

به سطح طراح و سازمان دهنده برنامه 
درسی سطح مدرسه

به میدان فراخواندن والدین در پیشنهاد 
موضوع، طراحی برنامه، سازماندهی و  اجرا،  

ارزشیابی  برنامه و پشتیبانی از آن

بستر فرهنگی، آداب و رسوم و میراث 
فرهنگی منطقه

فراهم ساختن فضای انتخابی برای 
دانش آموزان

نیازهای دانش آموزان، والدین و اجتماع 
محلی

ایجاد فرصت برای توجه به جنبه  
انفرادی آموزش


