وَ مُؤْمِنٌ فَلنَحًُْیِیَن ُهًََّ حَیَاة طَیِِّبةًََ
ل صَالحًِا مِِّن ذَکَرٍ أَ َْو أُنثَى وَهُ َ
مَنْ عَمِ ََ
وَلنَجًَْزِینَهًَُّمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا کَانُواْ یَعْمَلُونَ ( نحل ) 97
هرکس ،مرد یا زن ،عمل صالح انجام دهد و مؤمن باشد ،قطعا به
»حیات طیبه «زنده اش می داریم و همانا آن ها را ،در برابر
بهترین اعمالی که انجام داده اند ،پاداش خواهیم داد.

تحولَبنیادینَدرَآموزشَوَپرورشَ،تحولیَعمیقَوَریشهَایَاستَکهَبهَتحولَدرَمفاهیم نظری َ،رونددهاَوَ

فرایندهاَ،نقشَهاَوَکارکردهاَوَرویکردهاَمنجرَخواهدَشد .درَتحولَبنیدادینَندو َنگداهَبدهَمعلدمَ،کتدا َ،
مدرسهَ،کالسَدرسَوَبهَویژهَدانشَآموزَدگرگونَخواهدَشد .اینَنگاهَ،معلدمَراَدرَقلدهَمدیَبینددَوَهمدهَ
شرایطَوَامکاناتَراَبرایَالگوَپذیریَوَتأسیَدانشَآموزَبهَمعلمَجهتَدستیابیَبهَقلهَهدایَانسدانیتَ،علدمَوَ
اد َوَاخالقَفراهمَمیَآورد .تفکرَوَتعقلَ،خالقیتَوَنوآوریَ،بهرهَمندیَازَروشَهایَنوینَوَفناوریَهایَ
جدیدَ،ایجادَمحیطیَباَنشاطَوَشدادا َ،برپداییَمدرسدهَدوسدتَداشدتنیَ،همدهَوَهمدهَدرَخددمتَتربیدتَ
دانشَآموزانَبرایَدستیابیَبهَمراتبیَازَحیاتَطیبهَوَقر َالهیَمدیَباشدند .تحقدقَایدنَمهدمَنیازمنددَبدازَ
مهندسیَنیرویَانسانیَباَمحوریتَاستقرارَنظامَرتبهَبندیَوَنظامَجذ َوَنگهداشتَمعلمانَمیَباشددَکدهَبدهَ

لطفَالهیَدرَدستورَکارَقرارَدارد .اینکَکهَ» سندَتحولَبنیادینَآموزشَوَپرورشَ« بهَمثابهَقانونَاساسیَ
برایَتحوالتَهمهَجانبهَوَدرازَمدتَبهَتصویبَشورایَعدالیَانقدال َفرهنگدیَوَشدورایَعدالیَآمدوزشَوَ
پرورشَرسیدهَوَدرَدستورَکارَوزارتَآموزشَوَپرورشَقرارَگرفتهَاستَ،بایدَتمامَزیرَنظامَهاَو مؤلفهَهایَ
خردَوَکالنَنظامَتعلیمَوَتربیتَموردَبازخوانیَوَبازتولیدَقرارَگیرد.

»برنامه درسی ملی «بهَعنوانَیکیَازَزیرَنظامَهایَاصلیَسندَتحولَبنیادینَوَبهَمنزلهَ
نقشهَجامعَیادگیریَ،زمینهَایجادَتحولَهمهَجانبهَ،گستردهَوَعمیقَدرَمفاهیمَوَمحتوایَآموزشیَ
راَفراهمَمیَآورد .اینَبرنامهَتحولَآفرینَباَتدارکَفرصتَهایَتربیتیَمتنو َوَجامعَ،درصددَاسدتَ
تاَامکانَکسبَشایستگیَهایَالزمَجهتَدرکَوَاَصالحَموقعیتَبراسداسَنظدامَمعیدارَاسدالمیَتوسدطَ

دانشَآموزانَراَمیسورَسازدَوَآنانَراَبرایَتکوینَوَتعالیَپیوستهَهویتَخویشَتاَدستیابیَبدهَمراتبدیَ
ازَحیاتَطیبهَیاریَرساند  .رسالتَخطیرَبرنامهَدرسیَملیَفراهمَآوردنَسازَوَکارهدایَمناسدبَبدرایَ
طراحی،تدوینَ،اجراَوَارزشیابیَازَبرنامهَهایَدرسیَدرَسطوحَملیَتاَمحلیَمیَباشدَتاَمبتنیَبرَفلسفهَ
تعلیمَوَتربیتَاسالمیَ،مفاهیمَآموزشیَوَتربیتیَبهَصورتَنظامَمندَوَساختارَیافتهَدرَاختیارَکودکدانَوَ
نوجوانانَقرارَگیردَوَمحیطیَباَنشاطَوَمدرسهَدوستَداشتنیَراَبهَتصویرَبکشاند.

ازَآنجاَکهَموضو َبرنامهَریزیَدرسیَ،یکَرشتهَنوپاَدرَکشورَمیَباشدَ،لذاَتدوینَبرنامهَهایَ

آموزشیَ،تألیفَکتا َهایَدرسیَ،تعیینَزمانَوَساعاتَآموزشَ،روشَهایَتدریسَ،بهرهَگیریَ
ازَ روشَهایَمتنو َیادگیریَوَتکنولوژیَآموزشیَدرَقبلَوَبعدَازَپیروزیَانقال َاسالمیَ،ازَیکَبرنامهَ
جامعَ وَهمهَجانبهَنگرَمبتنیَبرَفرهنگَاسالمیَایرانیَتبعیتَنمیَکردهَاستَکهَایدنَامدرَآسدیب هداَوَکاسدتیَهدایَ

فراوانیَراَبهَهمراهَداشتهَاستَ.باَگذشتَزمانَوَافزایشَدانشَفنیَدرَزمینهَطراحدیَوَتولیددَبرنامدهَهدایَدرسدیَوَ
انباشتَتجربیاتَمفیدَوَمغتنمَوَانجامَپژوهشَهاَوَمطالعاتَداخلیَوَتطبیقیَ،ضرورتَتدوینَیدک برنامدهَراهبدردیَوَ
جامعَبرایَساماندهیَبهینهَبرنامهَدرسیَوَتولیدَمحتواهایَآموزشیَدرَدورهَهاَوَسطوحَمختلفَیادگیریَبیشَازَپیشَ
احساسَمیَشد .درَپاسخَبهَاینَنیازَآموزشیَوَتربیتیَ،نظامَتعلیمَوَتربیتَ،کارگروهیَازَخبرگان وَکارشناسدانَارشددَ
آموزشَوَپرورشَراَباَهمکاریَصاحبَنظرانَوَاستادانَحوزهَهایَعلمیهَوَدانشگاهَهاَمأمورَتدوینَبرنامهَدرسیَملدیَ
نمود.کارَتحقیقَوَپژوهشَوَتدوینَایدنَسدندَازَاسدفندَمداهَ 1384بداَتشدکیلَدبیرخاندهَطدرحَدرَسدازمانَپدژوهشَو
برنامهَریزیَآموزشیَآغازَشدَوَپسَازَانجامَمطالعاتَاولیهَوَابالغَمصوبهَهفتصدَوَچهلَوَپنجمینَجلسهَشورایَعدالیَ
آموزشَوَپرورشَدرَاردیبهشتَماهََ، 86باَپشتوانهَنیرومندَحقوقیَادامهَیافت .باَتوجهَبهَتعیینَاهدافَ،تعریفَوَحدودَ
طرحَوَخروجیَموردَانتظارَ،کمیتهَهایَهفتَگانهَتخصصیَبهَشرحَذیلَتشکیلَشد:

-1کمیتهَکلیاتَ،اصولَوَمبانی -2کمیتهَمحتوایَآموزشیَ،پرورشیَوَحوزهَهایَیادگیریَ -3کمیتهَساختارَ،مقاطع،
رشتهَهاَوَزمانَ -4کمیتهَمیزانَاختیاراتَوَکاهشَتمرکزَ -5کمیتهَارزشیابیَازَپیشرفتَتحصیلی وَ
راهبردهایَیاددهی یادگیریَ -6کمیتهَموادَ،رسانهَهاَوَمحیطَهایَیادگیریََ -7کمیتهَارزشیابیَازَبرنامهَدرسیَ
ملیَوَاقتضائاتَاجرایی  .همچنینَبرایَجلبَمشارکتَفعالَحوزهَهایَصفَوَستادَ،کمیتدهَهدایَاسدتانیَوَکمیتدهَهدایَ
ستادیَطرحَ،آغازَبهَکارَکردند.
خوشبختانهَباَتالشَخستگیَناپذیرَدستَاندرکارانَ،اولینَنگاشتَاینَبرنامهَسرنوشتَسازَوَتحولَآفدرینَ،درَبهمدنَمداهَ
 1387آمادهَشد .همَزمانَباَبررسیَوَتصویبَسندَتحولَبنیادینَدرَشورایَعالیَآموزشَوَپرورشَ(َآذرماهَ ) 1388وَبداَ

عنایتَبهَراهکارَ  1-1سندَمذکورَ،کارَبررسیَوَاصالحَبرنامهَدرسیَملیَنیزَسرعتَیافتَوَتاَسالَ 1390بارهداَدرَمعدر

َ

نقدَوَبررسیَصاحبَنظرانَ،مدیرانَوَمعلمانَقرارَگرفتَوَسیرَتکاملیَخودَراَسپریَکردَتاَبهَشدورای عدالیَآمدوزشَوَ
پرورشَارائهَشد .درَدبیرخانهَشورایَعالیَباَتشکیلَکارَگروهیَمرکبَازَکارشناسانَشوراَوَجمعیَازَدسدتَانددرکارانَ
تدوینَوَصاحبَنظرانَسازمانَپژوهشَوَبرنامهَریزیَآموزشیَ،ضمنَوفاداریَبهَبنیانَهایَاصلیَبرنامهَاز جملدهَالگدویَ
هدفَگذاریَوَعناصرَوَعرصهَهایَچهارگانهَارتباطیَوَباَتکیهَبرَمبانیَوَداللتَهایَمفاهیمَسندَتحول بنیادینَآموزشَوَ
پرورشَ،متنَجدیدَبازنگریَ،اصالحَوَآمادهَشد .جلساتَهماهنگیَبرایَتفاهمَوَاجمدا َبدرَاصدولَوَمبدانیَسدندَراَکدهَ
اینجانبَنیزَبرَآنَتأکیدَداشتمَبرگزارَوَطرحَراَنهاییَنمودیم .باالخرهَپسَازَ 11جلسهَ،بهَتصویبَشورایَعالیَآموزشَوَ

پرورشَرسیدَوَبرگَزرینیَبهَتاریخَآموزشَوَپرورشَکشورَافزودهَشد.

اینک یادآوری چند نکته را ضروری می داند:
 .1تدوینَوَتصویبَبرنامهَدرسیَملیَبهَعنوانَنقشهَجامعَیادگیریَبرایَاولینَبارَدرَتاریخَآموزشَوَپدرورشَ
افتخارَبزرگیَاستَکهَخداوندَنصیبَفرمودَ؛َبرَاینَموهبتَبزرگَالهیَسرَتعظیمَفرودَآوردهَوَشکرگزاریَ
میَکنیم.
 .2اینَبرنامهَبایدَنقشهَراهَکلیهَسیاستَگذاریَهاَوَتولیدَمحتوایَآموزشیَوَتربیتیَازَجملدهَتولیددَراهنمدایَ
برنامهَهایَدرسیَدورهَهاَوَپایهَهایَتحصیلیَ،تعیینَزمانَوَساعاتَآموزشدیَتددوینَوَتدألیف کتدا َهدایَ
درسیَوَکمکَآموزشیَ،تولیدَبستهَهایَآموزشیَ،رسانهَهدایَدیدداریَوَشدنیداریَوَالکترونیکدیَو ...قدرارَ
گیرد.
.3

اجرایَمطلو َاینَبرنامهَ،نیازمندَمسداعدتَوَتوجدهَویدژهَمعلمدانَعزیدزَوَبهدرهَمنددیَازَصدالحیت هداَوَ

شایستگیَهایَحرفهَایَوَتخصصیَمناسبَآنانَمیَباشدَ،لذاَمفادَآنَبایددَدرَمهندسدیَنیدرویَانسدانیَوَدرَ
برنامهَهایَآموزشیَ،جذ َوَتوانمندسازیَوَبازآموزیَمعلمانَدرَسطوحَمختلفَتوسدطَدانشدگاه فرهنگیدانَ،
دانشگاهَتربیتَدبیرَشهیدَرجاییَوَمراکزَآموزشیَهایَضمنَخدمتَموردَتوجهَجدیَقرارَگیرد.

 .4تدوینَبرنامهَراهبردیَوَجامعَیادگیریَمبتنیَبرَآموزهَهایَاسالمیَوَمعارفَوحیانیَ،متناسبَباَ
نیازهایَحالَوَآیندهَجامعهَدرَدنیایَمتحولَکنونیَ،منطبقَباَویژگیَهاَوَنیازهایَدانشَآموزانَو بهدرهَمنددَازَ
آخرینَیافتهَهایَعلمیَوَپژوهشیَ،کارَسترگَوَبلندیَاستَکهَباَعنایاتَالهیَوَتالشَدسدتَانددرکارانَ،گدامَ

نخستَآنَبرداشتهَشدَوَتکمیلَوَتکاملَآنَنیازمندَهمراهیَوَمساعدتَصاحبَنظرانَوَکارشناسانَمجر َاسدتَ
کهَهمگانَراَبهَیاریَمیَطلبیم.
 .5درَپایانَالزمَمیَدانمَازَتالشَهاَوَزحمداتَکلیدهَکارشناسدانَ،محققدانَوَپژوهشدگرانَ،دسدتَانددرکارانَ،

مسئوالنَکمیتهَهاَوَمجریانَوَمشاورانَاینَطرحَملیَدرَستادَ،استانَهاَ،سازمانَپژوهشَوَبرنامهَریزیَآموزشدیَ،
دبیرخانهَوَاعضایَشورایَعالیَآموزشَوَپرورشَ،شورایَمعاونانَوزارتَآمدوزشَوَپدرورشَوَبدهَویدژهَحجدتَ
االسالمَعلیَذوعلمَمدیرَطرحَ،حجتَاالسالمَمحمدیانَرئیسَسازمانَپژوهشَوَبرنامهَریدزیَآموزشدیَ،مهنددسَ
مهدیَنویدَادهمَدبیرَکلَشورایَعالیَآموزشَوَپرورشَوَوزرایَآموزشَوَپدرورشَتشدکرَنمدایمَوَازَخداونددَ

متعالَمسألتَدارمَاینَکارَمهمَوَتأثیرَگذارَراَکهَدرَطولَ 40ماهَگذشتهَمسدئولیتمَدغدغدهَاساسدیَاینجاندبَو
همکارانَعزیزمَبودهَاستَتوشهَآخرتَقرارَدهد.
»منَاهللَالتوفیقَوَعلیهَالتکالن «

برنامه ملی درسی جمهوری اسالمی ایرا ن ()1

 .1مبانی فلسفی و علمی برنامه درسی ملی
مبانیَفلسفیَوَعلمیَاینَبرنامهَهمانندَسایرَاسنادَهمطرازَخودَمبتنیَبرَمبانیَنظریَسدندَتحدولَبنیدادینَنظدامَ
تعلیمَوَتربیتَرسمیَوَعمومی(َمصو َشورایَعالیَانقال َفرهنگی)َمیَباشدَوَازَایدنَمجموعدهَ،آنَبخدشَازَ
مبانیَکهَمستقیماَبهَحوزهَیَبرنامهَدرسیَداللتَداردَوَبهَعنوانَمبانیَخاص برنامهَدرسیَتلقدیَمدیَشدودَ،درَ
پیوستَآمدهَاست.

.................................................... ................................................................................................................................
-1برنامهَدرسیَملیَسندیَاستَکهَنقشهَکالنَبرنامهَدرسیَوَچارچو َنظامَبرنامَهریزیَدرسیَکشورَراَبهَمنظورَتحقق اهدافَآموزشَوَپرورش
نظامَجمهوریَاسالمیَایرانَتعیینَوَتبیینَمیَنماید.

 .2چشم انداز
برنامهَهایَدرسیَوَتربیتیَآموزشَوَپرورشَجمهوریَاسالمیَایرانَدرَراستایَفرهنگَوَتمدنَاسالمی ایرانیَ،بداَ
تکیهَبرَمیراثَگرانبهاَوَماندگارَرسولَاهلل) ص (قرآنَکریمَوَعترت)

(تحققَجامعهَعدلَمهدوی) عدج (وَچشدمَ

اندازَنظامَتعلیمَوَتربیتَرسمیَعمومیَدرَافقََ)1(1404باَبهدرهَگیدریَازَالگدوییَپیشدرفتهَوَبدومیَزمیندهَتربیدتَ
نسلی(َ)2موحدَ،مؤمنَوَمعتقدَبهَمعادَوَآشناَوَمتعهدَبهَمسئولیتَهاَوَوظایفَدرَبرابرَخدا ،خودَ،دیگرانَوَطبیعدتَ،
حقیقتَجوَوَخردمند َ،دانشَپژوهَ وَ عالقمندَ بهَعلمَ وَ آگاهی َ،عدالت خواهَ وَ صلحَجو َ،ظلمَسدتیز َ،جهدادگرَ،
شجا َوَایثارگرَوَوطنَدوستَ،مهرورزَ،جمعَگراَوَجهانیَاندیشَ،والیتَمدارَوَمنتظرَوَتالشدگرَدرَجهدتَتحقدقَ
حکومتَعدل جهانیَ،باَارادهَوَامیدوارَ،خودَباورَوَدارایَعزتَنفدسَ،امانتددارَ،دانداَوَتوانداَ،پاکددامنَوَبداَحیداَ،
انتخابگرَوَآزادَمنشَ،متخلقَبهَاخالقَاسالمیَ،خالقَوَکارَآفرینَ،مقتصدَوَماهرَ،سالمَوَباَنشاطَ،قانونَمددارَوَنظدمَ
پذیرَ،وفاداربهَارزشَهایَاسالمَیَ،ملِّیَوَانقالبی وَآمادهَورودَبهَزندگیَشایستهَفردیَ،خانوادگی وَاجتمداعیَبدرَ
اساسَنظامَمعیارَاسالمیَراَفراهم میَسازد.
............................................................ ................................................................................................................................
 -1سندَتحولَبنیادینَآموزشَوَپرورشَمصو َشورایَعالیَانقال َفرهنگی آذرَماه 1390
-2برگرفتهَازَهدفَهایَکالنَسندَتحولَبنیادینَآموزشَوَپرورشَمصو َشورایَعالیَانقال َفرهنگی آذرَماهَََ1390

این برنامه ها دارای ویژگی های زیر است:
 .1مبتنی بر مبانی و ارز شها و معارف اسالم نا

محمدی) ص (؛

 .2برخوردار از یافته های معتبر علمی و پژوهشی با تأکید بر بومی سازی آنها؛
 .3بهره مند از دستاوردها و یافته های علمی فرهنگ و تمدن اسالمی ایرانی؛
 .4منسجم ،متعادل ،کارآمد ،نشاط آفرین ،پویا ،انعطاف پذیر و مشارکت پذیر در تولید و اجرا؛

.5

ناظر به ویژگی ها ،نیازها و فطرت الهی دانش آموزان و نیازهای اساسی جامعه؛

.6

بهر همند از تجربه های موفق ملِّی و جهانی با استفاده از ابزارها و شیو ههای علمی و اثربخش؛

 .7برخوردارَازَرویکردیَنوآورانهَ،آیندهَپژوهانهَ،واقعَبینانهَ،متناسبَباَفطرتَالهیَانسانَ؛

 .8تأکیدَکنندهَبرَنقشَمدرسهَبهَعنوانَجلوهَایَازَتحققَمراتبیَازَحیاتَطیبهَوَزمینهَسازَجامعهَعدلَمهدویَ(عج)(َ)1
کانونَاصلیَتحققَاهدافَبرنامهَهای درسیَوَتربیتی.
.................................................................................................................................................................................
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سندَتحولَبنیادینَآموزشَوَپرورشَمصو َشورایَعالیَانقال َفرهنگی آذرَماهَ 1390صَ17

 -3اصول ناظر بر برنامه های درسی و تربیتی
این اصول به صورت هماهنگ و درهم تنیده ناظر بر سیاست گذاری ،برنامه ریزی و مدیریت برنامه های درسی و
تربیتی از سطح ملی تا سطح مدرسه است :
 -3-1دین محوری
تمامی اجزا و عناصر برنامه های درسی و تربیتی باید مبتنی بر مبانی توحیدی و اصول و ارزش های اسالم نا
محمدی) ص( باشد .این اصل برسایر اصول نیز حاکم می باشد.
 -3-2تقویت هویت ملی
برنامه های درسی و تربیتی باید زمینه تقویت و پایداری هویت ملی را با تأکید بر تعمیق باورها و ارزش های اسالمی،
فرهنگ و تمدن اسالم و ایران ،زبان و ادبیات فارسی ،ارزشهای انقال
فرهنگی ،استقالل ملی و همبستگی اسالمی فراهم آورد.

اسالمی ،میهن دوستی ،وحدت و انسجام

 -3-3اعتبار نقش یادگیرنده
برنامه های درسی و تربیتی باید به نقش فعال ،داوطلبانه و آگاهانه دانش آموز در فرآیند یاددهی یادگیری و
تربیت پذیری توجه نماید و زمینه تقویت و توسعه روحیه پرسشگری ،پژوهشگری ،خالقیت و کارآفرینی را در وی
فراهم سازد.

 -3-4اعتبارنقش مرجعیت معلم ( مربی )1
برنام ههای درسی و تربیتی باید به نقش مرجعیت ( )2معلم در هدایت تربیتی برای تقدم تزکیه بر تعلیم ،غنی سازی محیط
تربیتی و یادگیری ،فعال سازی دانش آموزان در فرآیند یادگیری و تربیت پذیری و ترغیب آنان نسبت به یادگیری مستمر
توجه نماید .همچنین زمینه ی ارتقاء صالحیت های اعتقادی،اخالقی،حرفه ای و تخصصی معلم را فراهم سازد.
 -3-5اعتبار نقش پایه ای خانواده
برنامه های درسی و تربیتی باید ضمن تقویت بنیان خانواده و تحکیم مناسبات خانوادگی و صله رحم ،زمینه کسب شایستگی ها

و مهارت های الزم برای تشکیل و مدیریت خانواده مبتنی بر ارزش ها و معارف الهی و تعمیق آدا

و سبک زندگی اسالمی

ایرانی دانش آموزان را فراهم آورد.
..............................................................................................................................................................................................................
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در این سند واژه های معلم و مربی مترادف هم به کار رفته است و به فردی اطالق می شود که رسالت خطیر تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی

بر عهده دارد ( .تحول بنیادین آموزش و پرورش مصو
.1

شورای عالی انقال

مبانی نظری تحول بنیادین آموزش و پرورش مصو

فرهنگی آذر ماه)1390

شورای عالی انقال

فرهنگی آذر ماه  1390ص 2

 -3-6جامعیت
برنامه های درسی و تربیتی باید به نیازهای گوناگون دانش آموزان و جامعه در سطوح محلی ،منطقه ای ،ملی و جهانی در
کلیه ساحت های تعلیم و تربیت ( )3تأکید کند.

 -3-7توجه به تفاوت ها
برنامه ها ی درسی و تربیتی باید ضمن تأکید بر ویژگی های مشترک ،به تفاوت های ناشی از محیط زندگی) شهری،
روستایی ،عشایری ،فرهنگی و جغرافیایی( ،جنسیتی و فردی دانش آموزان) استعدادها ،توانایی ها ،نیازها و عالیق (توجه

کرده و از انعطاف الزم برخوردار باشد.
 -3-8تعادل
برنامه های درسی و تربیتی باید به رعایت تعادل و پرهیز از افراط و تفریط و رعایت تناسب و توازن در توجه به

ساحت های تعلیم و تربیت ،هدف و محتوا و بهره گیری از رو شهای متفاوت در طراحی ،تولید ،اجرا و ارز شیابی از
برنامه ها پایبند باشد.
..............................................................................................................................................................................................
.1

ساحت ها شامل تعلیم و تربیت اعتقادی،عبادی و اخالقی،تعلیم و تربیت اجتماعی و سیاسی ،تعلیم و تربیت زیستی و بدنی ،تعلیم و تربیت زیباشناختی و هنری ،تعلیم و تربیت
اقتصادی و حرفه ای ،تعلیم و تربیت علمی و فناورانه است(سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصو

شورای عالی انقال

فرهنگی آذر ماه )1390

 -3-9یادگیری مادام العمر
برنام هه ای درسی و تربیتی باید زمینه کسب شایستگی ها و مهارت های الزم برای استمرار و معنا دار شدن یادگیری

و پیوستگی تجار

یادگیری در زندگی را برای دانش آموزان تأمین کند.

 -3-10جلب مشارکت و تعامل
فرآیند برنامه ریزی درسی و تربیتی باید زمینه مشارکت و تعامل مؤثر معلمان ،دانش آموزان ،خانواده ها و سایرگروه های

ذینفع ،ذیربط و ذیصالح را در طراحی ،تولید ،اجرا و ارز شیابی برنامه ها فراهم نماید.
 -3-11یکپارچگی و فراگیری
برنامه های درسی و تربیتی باید برای تمام دانش آموزان (دانش آموزان عادی ،دانش آموزان با نیازهای ویژه و استعداد های
درخشان) به صورت به هم پیوسته و یکپارچه طراحی و تدوین شود .این برنامه ها باید با رعایت انعطاف پذیری ،با نیازهای
هریک از گروه های دانش آموزان با نیازها و استعداد های خاص انطباق و سازگاری داده شود(.)1
..............................................................................................................................................................................................
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تغییرات ناشی از این انطباق و سازگاری باید به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسد.

 -4رویکرد و جهت گیری کلی
رویکرد برنامه های درسی و تربیتی » فطرت گرایی توحیدی «است  .اتخاذ این رویکرد به معنای زمینه سازی الزم جهت

شکوفایی فطرت الهی ( )1دانش آموزان از طریق درک و اصالح مداوم موقعیت ( )2آنان به منظور دستیابی به مراتبی از
حیات طیبه است.
.............................................................................................................................................................................................................
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فطرت سرشتی الهی در وجود آدمی است :یعنی آدمی نسبت به مبدأ عالم هستی معرفت و گرایشی اصیل) غیر اکتسابی (دارد .این فطرت می تواند فعلیت یافته ،صیقل بخورد

و توسعه پذیرد و می تواند به فراموشی سپرده شود .فطرت در جنبه معرفتی آن ،معرفت حضوری انسان به خداست و در بعد گرایش ،میل به پرستش ،حقیقت
جویی ،فضیلت خواهی و زیبایی دوستی از اهم گرایش های فطری انسان است .مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران
آذر ماه  1390ص  58و 59
 .2منظور از موقعیت ،وضعیت مشخص ،پویا و قابل درک و تغییری است که حاصل تعامل پیوسته فرد به منزله ی عنصری آگاه ،آزاد و فعال با خداوند وگستره ای از
جهان هستی(خود ،طبیعت و جامعه) در محضر خداوند متعال است (که حقیقتی برتر و خالق همه ی جهان و فراتر از همه موقعیت ها است) .بنیان نظری تحول راهبردی در
نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران  -ص 442

در این رویکرد:
 -4-1دانش آموز:
 .1امانت الهی و دارای کرامت ذاتی است.
 .2فطرت الهی در وجود او نهفته است و قابلیت شکوفایی و فعلیت یافتن دارد.
 .3همواره در موقعیت است و می تواند آن را درک کرده و با انتخا

احسن خویش در راستای اصالح مداوم آن حرکت نماید.

 .4توانایی انتخا  ،تصمیم گیری و خویشتن داری دارد و می تواند با محیط یادگیری ،رابطه تعاملی برقرار کند و تابع بی
چون و چرا و مقهور محیط نیست .
.5

از اراده و انگیزه برخوردار است که در فرآیند یاددهی یادگیری ،نقش اساسی دارد.

.6

درفرآیند یاددهی یادگیری و تربیت پذیری و توسعه شایستگی های خویش به لحاظ ذاتی نقش فعال دارد.

.7

دارای قابلیت ها ،تجربیات ،ظرفی تها و توانایی های گوناگون است.

 -4-2معلم)مربی(:
 -1در مسیر راه انبیا و ائمه اطهار) ( ،اسوه ای امین و بصیر برای دانش آموزان است.
 -2با شناخت و بسط ظرفیت های وجودی دانش آموزان و خلق فرصت های تربیتی و آموزشی زمینه درک و انگیزه
اصالح مداوم موقعیت آنان را فراهم می سازد.
 -3زمینه ساز رشد عقالنی ،ایمانی ،علمی ،عملی و اخالقی دانش آموزان است.
 -4راهنما و راهبر فرآیند یاددهی یادگیری است.
 -5برای خلق فرصت های تربیتی و آموزشی مسئولیت تطبیق ،تدوین ،اجرا و ارزش یابی برنامه های درسی و تربیتی
در سطح کالس را بر عهده دارد.
 -6یادگیرند ه و پژوهشگر آموزشی و پرورشی است.

 -4-3محتوا
 .1مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تربیتی و سازوار با آموزه های دینی و قرآنی ،مجموعه ای منسجم و هماهنگ از فرصت ها

و تجربیات یادگیری است که زمینه شکوفایی فطرت الهی ،رشد عقلی و فعلیت یافتن عناصر و عرصه ها ( )1را به صورت
پیوسته فراهم می آورد.
 .2دربرگیرنده مفاهیم و مهارت های اساسی و ایده های کلیدی مبتنی بر شایستگی های مورد انتظار از دانش آموزان است.
.3

برگرفته از یافته های علمی و معتبر بشری است.

.4

متناسب با نیاز های حال و آینده ،عالیق ،ویژگی های روانشناختی دانش آموزان ،انتظارات جامعه اسالمی و زمان
آموزش است.

.............................................................................................................................................................................................................
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در هدف گذاری پنج عنصر :تعقل ،ایمان ،علم ،عمل و اخالق و چهار عرصه ارتباط دانش آموز با خود ،خدا ،خلق و خلقت به

صورت بهم پیوسته و با محوریت ارتباط با خدا تبیین و تدوین می شوند

 -4-4یاد دهی یادگیری:
.1

فرآیندی زمینه ساز برای ابراز گرایش های فطری ،شناخت موقعیت یادگیرنده و اصالح
مداوم آن است.

.2

یادگیری حاصل تعامل خالق ،هدفمند و فعال یادگیرنده با محیط های متنو یادگیری است.

 .3دیدگاه دانش آموزان را به طور معنادار نسبت به ارتباط با خود ،خداوند ،دیگران و مخلوقات،
تحت تأثیر قرار دهد.

 -4-5ارزشیابی:
.1

به صورت مستمر تصویری روشن و همه جانبه از موقعیت کنونی دانش آموز ،فاصله او با موقعیت بعدی

و چگونگی اصالح
آن متناسب با ظرفیت ها و نیاز های وی ارائه می کند.
.2

زمینه انتخا

گری ،خود مدیریتی و رشد مداوم دانش آموز را با تأکید بر خود ارزیابی فراهم می کند

و بهره گیری از
سایر روش ها را زمینه ساز تحقق آن می داند.
.3

ضمن حفظ کرامت انسانی ،کاستی های یادگیری را فرصتی برای بهبود موقعیت دانش آموز می داند.

.4

کاستی های یادگیری را فرصتی برای بهبود و اصالح نظام آموزشی می داند.

 -4- 6محیط یادگیری:
.1

با بهره گیری از ظرفیت های نظام هستی،محیطی امن ،منعطف ،پویا ،برانگیزاننده و غنی را برای پاسخگویی
به نیازها ،عالیق
و ویژگی های دانش آموزان تدارک می بیند .

.2

مدرسه محیط یادگیری پایه و اصلی است؛ اما یادگیری به آن محدود نمی شود و سایر محیط ها نظیر محیط های
اجتماعی ،طبیعی،اقتصادی،صنعتی و فرهنگی را نیز در بر می گیرد.

 .3با بهره گیری از ظرفیت و قابلیت محیط های مجازی و رسانه ها ،زمینه بهبود موقعیت دانش آموزان و ارتقای
کیفیت فرایند یاددهی یادگیری را فراهم می آورد.
 .4خانواده از محیط های مهم و اثربخش تربیت و یادگیری بشمار می آید که در تعامل مستمر و مؤثر با مدرسه
می باشد.

 -4-7مدیرمدرسه:
 .1معلمی مؤمن ،خالق ،متعهد ،منعطف،اهل فکر ،آینده نگر ،مشارکت پذیر ،راهبر تربیتی ،مدیر و مدبر و دارای سعه صدر
و
صالحیت های حرفه ای است.
.2

مسئولیت تأمین و توسعه محیط یادگیری را برای شکوفایی گرایش های فطری دانش آموزان بر عهده دارد.

.3

مسئولیت خلق موقعیت های تربیتی و آموزشی ،انطباق یا تدوین ،اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی و تربیتی را در
سطح مدرسه بر عهده دارد.

.4

با برقراری روابط صحیح ،سازنده و پویا ،امکان درک و اصالح مداوم موقعیت را برای کلیه عوامل
(کارکنان و خانواده ها ) و دستیابی به سازمان یادگیرنده فراهم می سازد.

.5

از اختیارات متناسب برای پاسخگویی و مسئولیت پذیری در کلیه امور مدرسه برخوردار است.

 -5الگوی هدف گذاری
در هدف گذاری برنامه های درسی و تربیتی ،شکوفایی فطرت و دستیابی به شئون مختلف حیات طیبه ،جامعیت ،یکپارچگی و
توجه متوازن به ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت مبنا قرار گرفته است که در قالب چارچو
ای در تدوین اهداف سطوح مختلف ،راهنمای عمل برنامه ریزان و مجریان خواهد بود.

مفهومی منسجم و یکپارچه

در الگوی هدف گذاری پنج عنصر :تعقل ،ایمان ،علم ،عمل و اخالق و چهار عرصه ارتباط دانش آموز با خود ،خدا،
خلق و خلقت به صورت بهم پیوسته و با محوریت ارتباط با خدا تبیین و تدوین می شوند .عناصر پنجگانه در شبکه
ای مفهومی ،مرتبط و به هم تنیده تبیین می شوند و در فرآیند عملی تربیت هر کدام از این عناصر ،متناسب با نیازها
و شرایط دانش آموز می توانند سرآغاز سیر تربیتی دانش آموز باشند و سایر عناصر را تقویت و تعمیق نمایند .در
میان عناصر پنجگانه ،عنصر تعقل جنبه محوری دارد و سایرعناصر پیرامون آن تعریف و تبیین می شوند که هر کدام
از آن ها نیز دارای مراتب معینی است.

 -6هدف کلی برنامه های درسی و تربیتی
تربیت یکپارچه عقلی ،ایمانی ،علمی ،عملی و اخالقی دانش آموزان به گونه ای که بتوانند موقعیت خود را نسبت به خود ،خدا،
دیگر انسان ها و نظام خلقت به درستی درک و توانایی اصالح مستمر موقعیت فردی و اجتماعی خویش را کسب نمایند.
انتظار می رود دانش آموزان طی دور ه تحصیالت مدرس های ،در مجموعه عناصر پنجگانه ی الگوی هد ف گذاری ،به مرتبه ای
از شایستگی های پایه دست یابند .این شایستگی ها بیان تفصیل یافته ای از هدف کلی برنامه های درسی و تربیتی است.

 -7شایستگی های پایه
 7-1تعقل:
 .1درک وجود خود ،نیازها ،توانمندی ها ،ظرفیت ها و ابعاد هویت متعالی خویش؛
 .2بصیر نسبت به آثار و پیامد های سبک زندگی خود؛
 .3تدبر در صفات ،افعال و آیات خداوند متعال به عنوان خالق هستی؛
 .4تدبر در نظام خلقت و شگفتی های آن.

 7-2ایمان:
 .1ایمان آگاهانه به توحید ،نبوت ،معاد ،امامت ،عدل ،عالم غیب و حیات جاودانه؛
 .2باور به ربوبیت و حضور حکیمانه همراه با لطف و رحمت خالق یکتا در عرصه هستی؛
 .3ایمان به انبیاء الهی ،قرآن ،پیامبر خاتم)ص( ،ائمه معصومین علیهم السالم( )1و والیت مطلقه فقیه و نقش بی بدیل آ نها
در هدایت و رستگاری بشر؛
 .4باور به نقش دین مبین اسالم( )2و نظامات آن به عنوان تنها مکتب جامع و کارآمد برای تحقق حیات طیبه؛
 .5ایمان به ارزشمندی ،هدفمندی و قانون مندی خلقت و باور به زیبایی های جهان آفرینش به عنوان مظاهر فعل و جمال
خداوند؛
 .6ایمان به هویت الهی انسان ،کرامت او و توانمندی های جمعی و فردی انسان.
...........................................................................................................................................................................................................
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بر طبق اصول دوازدهم ،سیزدهم و چهاردهم قانون اساسی ،پیروان ادیان و مذاهب رسمی ،اجازه آموزش ویژه مذهبی را دارند ،اما این آموزش ها باید
تحت نظارت دولت باشد تا با مقتضیات زندگی مسالمت آمیز و توأم با تفاهم بین پیروان ادیان و مذاهب ،منافاتی نداشته باشد .مبانی نظری تحول بنیادین در نظام
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.2

با توجه به اهمیت مسئله اقلیت ها و قومیت ها در اتحاد و انسجام ملی و اسالمی ،رعایت حقوق اقلیت ها اشاره شده در قانون اساسی ( اصل دوازدهم ،اصل چهاردهم،
اصل نهم و اصل دوم بند ششم) آموزش وجوه مشترک ادیان و مذاهب ،سیاست مناسبی است .همان منبع

 -7-3علم:
 .1شناخت خود ،ظرفیت ها و هویت خویش؛
 .2شناخت حق تعالی ،صفات ،افعال و آیات الهی ،معارف دینی و منابع آن؛
 .3علم نسبت به پدید هها ،روابط ،رویدادها و قوانین جهان آفرینش و چگونگی برقراری ارتباط انسان با
آنها و بهر ه برداری بهینه از آنان؛
 .4علم نسبت به روابط ،نقشها ،حقوق و وظایف خود و افراد و اهمیت آ نها در زندگی اجتماعی؛
 .5علم نسبت به گذشته و حال جوامع بشری به ویژه فرهنگ و تمدن اسالم و ایران؛
 .6آشنایی با ویژگی های نظام مردم ساالر دینی و جایگاه و رسالت جهانی ایران اسالمی؛
 .7آشنایی با روش های رمزگشایی پدیده ها و رمز گردانی آنها و ابراز آن به زبان زیباشناسی و هنر.

 -7-4عمل:
 .1عمل به آموزه های دینی و انجام آگاهانه و مؤمنانه واجبات و ترک محرمات؛
 .2به کارگیری ظرفیت های وجودی خود برای دستیابی به هویت متعادل و یکپارچه درمسیر رشد و تعالی خود و جامعه؛
 .3بکارگیری آدا

و مهار تها و سبک زندگی اسالمی ایرانی؛

 .4به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات درکار و زندگی؛
.5

بهره گیری از مهار تهای پایه برای شکل دهی هویت حرفه ای آینده خود به صورت مولد و کار آفرین؛

.6

بهره گیری آگاهانه از یافته های علمی،هنری ،فنی ،حرفه ای و بهداشتی و زیستی و تالش مؤثر برای تولید و توسعه آنها؛

 .7حفظ و تعالی محیط زیست ،میراث فرهنگی و سرمایه های طبیعی ؛
.8

به کارگیری مهارت های زبان و ادبیات فارسی و زبان عربی به عنوان زبان دین؛

 .9به کارگیری مهارت های یک زبان خارجی در چارچو
تثبیت و تقویت هویت اسالمی  -ایرانی.

بخش انتخابی) نیمه تجویزی (برنامه درسی ،با رعایت اصل

 -7-5اخالق:
 .1رعایت تقوی الهی در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی ؛
 .2متعهد به ارز شهای اخالقی از جمله :صدق ،صبر ،احسان و رأفت ،حسن خلق ،حیا ،شجاعت ،خویشتن داری،
قدرشناسی ،رضا ،عدالت ،قناعت ،نو دوستی و تکریم والدین و معلم در شئون و مناسبات فردی و اجتماعی؛
 .3ارزش قائل شدن برای کار و معاش حالل و داشتن روحیه تالش مستمر؛
 .4ارزشمند دانستن عالم ،علم آموزی و یادگیری مادام العمر؛
.5

تقدم بخشیدن منافع ملی بر گروهی و منافع جمعی بر فردی؛

 .6ارزش قائل شدن برای مخلوقات هستی و محیط زیست؛
 .7التزام به اصول و ارزش های اخالقی در استفاده از علوم و فنآوری های نوین.

 -8حوزه های تربیت و یادگیری
حوز ههای تربیت و یادگیری ،حدود محتوایی ،رو شها ،فرآیندها ،و عناصر کلیدی یادگیری را روشن می سازند .این
حوزه ها با یکدیگر ارتباط داشته لیکن عناوین موضوعات درسی در دور هها و پایه های تحصیلی لزوما معادل عناوین
حوزه ها نخواهد بود و مفاهیم حوزه های یادگیری به صورت تلفیقی ارائه خواهد شد .مالحظات و مفروضات اولیه
در استنباط و تعیین حوز ههای یادگیری ،ارتباط آنها با هدف کلی برنامه درسی ملی ،الگوی هد ف گذاری ؛
شایستگی های پایه؛ هم خوانی با اسناد فرادستی و هماهنگی با اصول حاکم بر برنامه است.
اهداف هر یک از حوزه های یادگیری از منابع زیر اخذ خواهند شد:
الف -اهداف دوره های تحصیلی( )1؛
 شایستگی های پایه؛ج -هداف خاص حوزه یادگیری؛
د -اهداف مرتبط با سایر حوزه ها ؛
....................................................................................................................................................................................................
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه ،اهداف دوره های تحصیلی را به تفکیک دوره های آموزش عمومی و متوسطه دوم و ساحت
های تعلیم و تربیت با استفاده از مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تهیه و همراه با نتایج اعتبار بخشی آن جهت بررسی و تصویب به شورای عالی آموزش و
پرورش ارائه کند.

 8-1عناوین حوزه های تربیت و یادگیری:
 .1حکمت و معارف اسالمی؛
 .2قرآن و عربی؛

.3

زبان و ادبیات فارسی؛

.4

فرهنگ و هنر؛

 .5سالمت و تربیت بدنی؛
 .6کار و فن آوری؛
 .7علوم انسانی و مطالعات اجتماعی؛
.8

ریاضیات؛

 .9علوم تجربی؛
 .10زبان های خارجی؛
 .11آدا

و مهارت های زندگی و بنیان خانواده.

حوزه تربیت و یادگیری
آداب و مهار تهای زندگی و
بنیان خانواده

 -11حوزه تربیت و یادگیری آداب و مهار تهای زندگی و بنیان خانواده
برای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه ،آموزش های مرتبط با آدا

و مهار تهای زندگی و خانواده به عنوان

فرصتی برای به کارگیری آموخته ها در موقعیت های واقعی زندگی و متناسب با تفاوت های فردی و شرایط
و مقتضیات محلی ،وظیفه آماده کردن فرد برای ورود آگاهانه و مسئوالنه به زندگی خانوادگی و اجتماعی را
بر عهده دارد .آدا

و مهار تهای زندگی مکمل یکدیگر و هر دو به دنبال آموزش سبک و آیین زندگی اند .

بدین جهت نباید مرزی بین این دو ترسیم کرد .

ضرورت و کارکرد حوزه :
در جامعه امروز افراد برای حفظ و عمل به باورها و ارز شهای دینی اخالقی ،به الگوها ،دانش و مهار تهایی نیاز
دارند که به آ نها در برقراری ارتباط سازنده در چهار عرصه) ارتباط با خود ،خدا ،خلق ،خلقت (کمک کند .
انسا نها آن گونه زندگی می کنند که می اندیشند .باورها ،گرایش ها و افکار آدمیان در سبک و نحوه زندگی
ایشان تأثیر دارد .آموزش های این حوزه می تواند به یکپارچه شدن یادگیری و سامان دادن ارتباط های

انسانی و تعمیم آن به موقعی تهای جدید کمک کند.

قلمرو حوزه :
آموزش آدا

و مهار تهای زندگی ،شایستگی های الزم برای خود مدیریتی دانش آموزان در ادار ه امور

روزمره زندگی شامل :آدا

معاشرت،آدا

معیشت ،مدیریت زمان ،کارکرد ،وظایف و مهارت های

خانوادگی ،آمادگی برای تشکیل خانواده و ایفای نقش والدینی ،مدیریت رفتارهای هیجانی و تربیت
عاطفی ،مدیریت اوقات فراغت ،خودآگاهی ،مهار تهای تحصیلی و مطالعه ،آدا

زندگی در محیط مجازی،

هویت یابی ،ارتباط مؤثر ،مراقبت از محیط زیست ،مدیریت بحران و خطر ،مهارت کار با دیگران و مهار
تهای پدافند غیر عامل و آمادگی دفاعی را فراهم می کند.

جهت گیر یهای کلی در سازماندهی محتوا و آموزش حوزه :
انتخا

و سازماندهی فعالیت های یادگیری برای آموزش آدا

و مهارت های زندگی تابع شرایط و مقتضیات

فرهنگی دانش آموزان است .از این رو ،ضروری است آموزش از متن زندگی و در متن زندگی رخ دهد.
تدارک فرصت های تربیتی که در آن دانش آموزان بتوانند به کسب تجربه در موقعیت های واقعی زندگی
(به صورت فردی و گروهی) دست یابند جهت گیری اصلی در آموزش مهار ت هاست .برگزاری اردوهای
علمی ،فرهنگی ،زیارتی ،شبیه سازی موقعیت های مرجع ،توجه به شیو ههای آموزش انفرادی ،غیرمستقیم و
تجربی از این جمله است .سازماندهی محتوای فعالی تهای یادگیری این حوزه به تناسب نیاز و شرایط دوره
های تحصیلی و با توجه به زمینه های آموزش تا پایان دوره آموزش عمومی به صورت تلفیقی در سایر دروس
خواهد بود.

 -9اصول حاکم بر انتخاب راهبرد های یاددهی یادگیری
راهبرد های یاددهی یادگیری باید بتواند بستر الزم را برای تحقق اهداف برنامه درسی و تربیتی در راستای
شکوفایی فطرت و دستیابی به مراتبی از حیات طیبه تدارک ببیند .برای تحقق این مهم عالوه بر اصول ناظر بر

برنامه های درسی و تربیتی ،اصول حاکم بر انتخا

راهبرد های یاددهی  -یادگیری به شرح زیرخواهد بود:

 -9-1امکان درک و تفسیر پدیده ها ،وقایع ،و روابط را درموقعیت های واقعی زندگی تدارک ببیند ،به گونه ای
که شرایط را برای درک و تصمیم گیری در مورد مسایلی که دانش آموزان در موقعیت های مختلف با آن مواجه

می شوند با رعایت نظام معیار اسالمی فراهم کند.
 -9-2انگیزه دانش آموزان را از طریق کاوشگری در تالش مداوم برای یافتن پاسخ پرسش هایی درباره پدیده ها،
وقایع وروابط آنها شکوفا و تقویت کند.
 -9-3امکان درک و تفسیر قوانین کلی حاکم بر هستی و رابطه های علت و معلولی یا وابستگی پدیده ها را همراه
با افزایش بصیرت در دانش آموزان فراهم کند.
 -9-4فرصت هایی را تدارک ببیند که شایستگی های کسب شده در فواصل زمانی توسط دانش آموز مرور و
تصمیماتی برای تعدیل ،بازنگری یا ادامه مسیر یادگیری توسط او اخذ شود.

 -9-5فرصت الزم برای پیوند نظر و عمل ،تلفیق دانش و تجربیات پیشین با یادگیری های جدید را به صورت

یکپارچه و معنادار جهت تحقق ظرفیت های وجودی دانش آموزان و توسعه شایستگی ها فراهم کند.
 -9-6با بهره مندی فزونتر از روش های فعال ،خالق و تعالی بخش ( )1و با سازمان دهی نو آورانه و خالق فرآیند
جمع آوری و انباشت حقایق ،زمینه ساختن علم و معرفت را فراهم نماید.

 -9-7صرفاَ به انتقال دانش محدود نشده بلکه زمینه تولید علم از سوی دانش آموزان را با تأکید بر مشارکت آنان
در مفهوم ،تدارک ببیند.
 -9-8زمینه تعامل مؤثر دانش آموزان را با معلم ،همساالن و انوا محیط های یادگیری فراهم کند.
 -9-9زمینه بهره گیری هوشمندانه از فناوری های نوین آموزشی را فراهم نماید و استفاده از آن ها را با نگاه
تقویتی و تکمیلی یا توانمند سازی) نه نگاه جایگزینی و واگذاری (دنبال کند.
..................................................... ................................................................................................................................
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 - 10اصول حاکم بر ارزش یابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی
برای نظام بخشی به تصمیمات در خصوص ارزش یابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در کلیه دوره های تحصیلی اصول
زیر باید مد نظر برنامه ریزان درسی و معلمان قرار گیرد:

 -10-1با استفاده از انوا رو شها و ابزارها ،بتواند توانایی دانش آموزان ،را در بهره گیری از شایستگی های پایه در
موقعیت های مختلف ،به صورت معنادار منعکس نماید.
 -10-2با ارائه شواهد متنو و کافی ،امکان قضاوت در خصوص سطح دستیابی دانش آموزان به اهداف برنامه درسی
را تعیین نماید.
 -10-3به صورت منعطف و مستمر ،با توجه به وجوه متفاوت یادگیری هریک از دانش آموزان ،فرآیند دستیابی به
اهداف و چگونگی اقدام مؤثر را منعکس نماید.
 -10-4با تأکید بر خودآگاهی ،خود ارزیابی و تصمیم گیری از سوی دانش آموزان ،چگونگی جبران،رفع کاستی ها
و دستیابی به سطوح باالتر شایستگی در هر یک از حوزه های یادگیری را تدارک ببیند.
 -10-5برای حفظ شأن و کرامت انسانی دانش آموزان و تقویت خود پنداره مثبت آنان از بکارگیری روش ها و
ابزارهای ارزش یابی اضطرا

آور و مأیوس کننده ،پرهیز شود.

 -10-6برای تبیین و منعکس نمودن ظرفیت های وجودی و وجوه توانایی های متفاوت هر یک از دانش آموزان،
امکان مشارکت سایر دانش آموزان ،مربیان و اولیاء در امر سنجش را فراهم کند.
 -10-7در فرآیند ارزش یابی ،نقش محوری و تصمیم سازی مدرسه و معلم در چارچو

سیاست های کلی آموزش

و پرورش حفظ شود.
 -10-8طراحی و اجرای نظام ارزش یابی نتیجه محور بر اساس استانداردهای ملی برای گذر از دوره های
تحصیلی ،رویکرد ارزشیابی فرآیند محور در ارتقای پایه های تحصیلی دوره ابتدایی و رویکرد تلفیقی) فرآیند
محور و نتیجه محور (در سایر پایه های تحصیلی مبنا قرار گیرد.
 -10-9با تأکید بر کار گروهی و فعالیت های جمعی و روش حل مسئله ،وجه رقابت زایی یا رقابت جویی را به
حداقل برساند و زمینه شکوفایی دانش آموزان را فراهم کند.
 -10-10ارزشیابی به عنوان بخش جدایی ناپذیری از فرایند یاددهی یادگیری تلقی شده و از نتایج آن برای

برنامه ریزی رشد حرف های معلمان و بهبود برنامه درسی و نظام آموزشی استفاده شود.
 -10-11با تأکید بر بهره گیری از تکالیف عملکردی در سنجش میزان دستیابی دانش آموزان به شایستگی ها و
تالش برای تحقق جامعه عدل مهدوی)عج (و دستیابی به مراتبی از حیات طیبه ،گزارش عملکرد تحصیلی و تربیتی
آنان با همکاری دانش آموز،اولیا مدرسه و والدین تنظیم و ارایه شود.

 - 13ساختار و زمان آموزش
 -13-1ساختار نظام آموزش و پرورش
 .1ساختار نظام تحصیلی آموزش و پرورش در جمهوری اسالمی ایران براساس مفاد سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش ،شامل  6سال دوره ابتدایی و  6سال دوره متوسطه) جمعا دوازده سال (است .هر دوره
تحصیلی نیز به دو دوره سه ساله تقسیم می شود()1؛

 .2دوران تحصیل رسمی و عمومی ،با توجه به ماهیت و ویژگی برنامه های درسی شامل دوره آموزش عمومی
)مرکب از دور ه ابتدایی و دوره متوسطه اول (و نیمه تخصصی) دوره متوسطه دوم (خواهد بود و در پایان
دوره متوسطه دوم به دانش آموزان مدرک دیپلم اعطا می شود؛
 .3دوره پیش دبستان به دوره دو ساله رسمی و غیر اجباری اطالق می شود که کودکان گروه سنی  5و 6سال
را تحت پوشش برنامه های آموزشی و تربیتی قرار می دهد .برنامه های آموزشی و تربیتی این دوره و میزان
حضور نوآموزان در مراکز پیش دبستانی با توجه به ویژگ یهای کودکان منعطف و سیِّال است.
.......................................................... ................................................................................................................................
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مطابق مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (مصو

شورای عالی انقال

فرهنگی)1390 ،

 .4سن شرو دوره ابتدایی 6 ،سال تمام خواهد بود .برنامه های درسی سه سال اول دوره ابتدایی به صورت
منعطف با عنایت به توانایی ها و تفاوت های دانش آموزان تدوین و در آن آموز شهای پیشنیاز و جبرانی
ویژه کودکان مناطق محروم و دو زبانه پیش بینی می شود؛

 .5مشاوره و هدایت تحصیلی و تربیتی در همه دوره های تحصیلی الزامی است .انتخا

شاخه و رشته تحصیلی

در پایان دوره آموزش عمومی و بر اساس نتایج عملکرد درسی و تربیتی در طول این دوره تحصیلی صورت
می گیرد؛

 .6دور ه متوسطه دوم دارای سه شاخه نظری ،فنی و حرفه ای و کاردانش است؛ هر یک از شاخه های این
دور ه دارای رشته هایی خواهد بود که تنو آ نها براساس نیاز جامعه ،اقتضای زمان و امکان اجرای آن تعیین
می شود.

 -13-2زمان تعلیم و تربیت
 .1سال تحصیلی از اول مهر ماه هر سال شرو و تا پایان شهریور ماه سال بعد ادامه خواهد داشت؛ زمان آموزش
( )1هر پایه تحصیلی در دوره ابتدایی  925ساعت ،در دوره متوسطه اول  1110ساعت و در دوره متوسطه دوم
شاخه نظری  1295ساعت و شاخه فنی و حرفه ای و کار دانش  1480ساعت خواهد بود .عالوه بر این ،در تمامی
پایه ها 50ساعت به فعالیت های خارج از کالس و مدرسه متناسب با اقتضائات برنامه درسی هر حوزه یادگیری
اختصاص می یابد و  50ساعت متناسب با شرایط و اقتضائات محیطی در اختیار استان ها ،مناطق و مدارس قرار
می گیرد( ( )2جمعا  100ساعت).
.2

با عنایت به راهکار  55سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ( )3و بنا به ضرورت پاسخگویی به نیازها و
اقتضائات محلی و منطقه ای ،برنامه ریزی و تأمین محتوای بخشی از زمانِ رسمی تعلیم و تربیت در اختیار استان،
منطقه و مدرسه خواهد بود که در چارچو

آئین نامه های ابالغی برنامه ریزی و اجرا می شود؛
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منظور از زمان آموزش زمان اختصاص یافته به کلیه فعالیت های رسمی آموزشی و پرورشی درون و بیرون مدرسه است که در برنامه درسی حوزه های تربیت و یادگیری
برای آن ها تعیین تکلیف می شود.

.2

از نمونه فعالیت های رسمی خارج از کالس و مدرسه می توان :مشاهده طبیعت ،انجام فعالیت میدانی و بازدید از موز ه ها ،نمایشگاه ها و مراکز علمی ،تولیدی ،فرهنگی
)موز هها ،کانو نهای تربیتی محله و (… ،مذهبی) مساجد ،زیارتگا ه ها ،دارالقرآ نها و (… ،نهادها و مؤسسات اجتماعی ،شرکت در فعالیت های ورزشی ،شرکت در فعالیت
گرو هها و انجمن های علمی ،اردوهای علمی ،زیارتی و سیاحتی و ...را نام برد.

.3

اختصاص حداقل 10درصد و حداکثر  20درصد از برنامه های آموزشی به معرفی حرفه ها ،هنرها ،جغرافیا ،آیین و رسوم ،نیازها و شرایط اقلیمی و جغرافیایی استان ها به
ویژه مناطق روستایی و عشایری با رعایت استانداردهای ارتقای کیفیت و تقویت هویت اسالمی ایرانی دانش آموزان در چارچو ایجاد کار آمدی و تقویت هویت ملی.

 .3ساعات کار هفتگی دوره ابتدایی  25ساعت در کلیه پایه ها و زمان هر جلسه در پایه های اول ،دوم و سوم 45
دقیقه و در پایه های چهارم ،پنجم و ششم  50دقیقه می باشد .میانگین ساعات کار هفتگی دوره متوسطه اول
 30ساعت در کلیه پایه ها و زمان هر جلسه  50دقیقه م یباشد ،و ساعات کار هفتگی دوره متوسطه دوم نظری
حداکثر  35ساعت در کلیه پای هها و زمان هر جلسه 50دقیقه می باشد و ساعات کار هفتگی دوره متوسطه
دوم فنی و حرفه ای و کاردانش متناسب با رشته های تحصیلی حداکثر  40ساعت در کلیه پایه ها و زمان هر
جلسه  50دقیقه می باشد(.)1
 .4جدول عناوین دروس و زمان اختصاص یافته به آنها از سوی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی پیشنهاد و
به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش خواهد رسید؛
 .5وزارت آموزش و پرورش مسئولیت زمینه سازی الزم برای هدایت و غنی سازی زمان غیررسمی تعلیم تربیت
در خانه ،مدرسه و خارج از مدرسه را بر عهده دارد.
 .6وزارت آموزش و پرورش موظف است از مشارکت حداکثری خانواده ها ،دستگا ههای فرهنگی ،هنری،
خدماتی ،مذهبی ،تولیدی و . ..برای طراحی و اجرای برنامه ها و فعالیت های خارج از کالس و مدرسه ،به
خصوص بخشی از برنامه ها که در تابستان اجرا می شود استفاده نماید.
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مبنای محاسبه زمان آموزش و امتحانات  37هفته از اول مهر ماه تا پایان خرداد ماه می باشد.

خدا قوت
شاد و سالمت باشد

