يادداشت سردبير

دكتر محمود اماني طهراني

جﻬاﻥ و هرﺁنﭽه در ﺁﻥ ﺍسﺖ ،ﺁموﺧتني ﺍسﺖ

بسماهلل الرحمن الرحيم
ْسان م ِْن َعلَ ٍق ،ﺇ ْقرأْ
ِاس ِم َرب ﱢ َ
ك الَّذي َخلَقَ َ ،خلَقَ اْﻹِن َ
ﺇ ْق َرأْ ب ْ
َ
َو َرب ﱡ َ
ْسان ما ل َ ْم يَ ْعلَ ْم
ك اْﻷَ ْك َر ُم ،الَّذي َعلَّ َم ب ِال ْ َقلَ ِمَ ،علَّ َم اْﻹِن َ
جهان را با آموختن شــناختيم و جهان اين مهم را به
ما آموخت كه هر چه در آن ميگذرد آموختني اســت
و اين آموختن جز با نظامي كامل و هدفمند به نتيجه
نخواهد رسيد .در طول زمان تحوالت فكري ،اجتماعي
و اقتصادي ،از جهات گوناگون بر نظام آموزشوپرورش
تأثير گذاشته و منجر به اصالحاتي در اين نهاد اجتماعي
شده است.برنامههاي درسي نيز بهعنوان يكي از اركان
بســيار مهم و تعيينكنندة نظام آموزشي مشمول اين
اصالحات بوده و به تبع هر تحول دچار تغيير ميشوند.
ايجــاد تحول در نظــام آموزشوپرورش كشــور ما بر
مبناي ســه مصوبة مهم آغاز شده اســت .نخست در
اجراي بند يك اصل  110قانون اساســي سياستهاي
كلي توسط مقام معظم رهبري ابالغ گرديد ،آنگاه سند
تحول بنيادين نظام آموزشوپرورش رسمي و عمومي
جمهوري اســالمي ايران تدوين شد و در شوراي عالي
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انقالب فرهنگي به تصويب رسيد؛ و در ادامه ،برنامه درسي
ملي براســاس اســناد فوق توليد گرديد و مورد تصويب
شوراي عالي آموزشوپرورش قرار گرفت.
بــا توجه به تصريحــات و تلويحات فراوان اين اســناد در
خصوص عناصــر مختلف برنامههاي درســي ،ســازمان
پژوهش و برنامهريزي آموزشــي كه مســئوليت تأمين و
توليد برنامههاي درسي و منابع و مواد آموزشي مورد نياز
دانشآموزان و معلمان كشور را بر عهده دارد برآن شد كه
از طريق توليد برنامههاي درســي و مواد آموزشي منطبق
با شــرايط و نيازهاي علمي ،فرهنگي و اجتماعي كشــور،
گامي اساسي به سوي تحول مورد تأكيد اسناد باالدستي
بردارد .اين حركت كه از سال تحصيلي  90-91با عنوان
همسوسازي مواد آموزشي دورة ابتدايي آغاز گرديد اينك
در سال تحصيلي  95-96به پاية دهم رسيده است.
ويژهنامهاي كه پيش روي شماســت مستندي از تغييرات
و تحوالت ايجاد شــده در برنامه درسي پاية دهم و شامل
چهاربخش كليات؛ معرفي برنامهها و دروس جديد؛ علم و
هنر ياددهي -يادگيري (پداگوژي)؛ و برنامة ويژة مدرســه
ميباشد.

اطالعرسانی )ﻭﻳﮋﻩﻧﺎﻣﺔ ﭘﺎﻳﺔ
رﺳﺎﻧﯽ
آﻣﻮزﺷﯽ ،اﻃﻼع
ﺩﻫﻢ(پاية دهم)
(ويژهنامة
تحليلي و
ﻧﺎﻣﻪآموزشی،
ﻣﺎهنامه
ﺿﻤﯿﻤﻪ ماه
ضميمه

 .1بخش کليات
در اين بخــش با نگاهي به فرايند تدوين و اجراي ســند
تحــول بنيادين آموزشوپرورش و برنامة درســي ملي به
مأموريت ،ويژگيها ،رشتههاي تحصيلي و جداول عناوين
دروس دورة دوم متوسطه و نگاه مسئوالن و دستاندركاران
آموزشوپرورش به دورة دوم متوسطه ،بهويژه به پاية دهم
تحصيلي ،پرداخته شده است.
 .2معرفي برنامههاي درسي و دروس
در اين بخش با تشريح و تبيين فرايند توليد و تدوين مواد
آموزشي پاية دهم ،ضمن ارائه شناسنامة كتابهاي درسي
اين پايه ،به معرفي آنها و ارتباط محتواي برنامة درســي
اين پايه با زندگي واقعي اشاره ميكند.
 .3علم و هنر ياددهي  -يادگيري (پداگوژي)
با توجه به تغييرات ســريع برنامة درسي در قرن پيشرفت
و انفجار اطالعات و ورود مؤثر رسانههاي پرشمار آموزشي
در چرخــة آموزش ،در اين بخــش به مثلث تحول كالس
درس ،تحول فرهنگ آموزش با درسپژوهي ،و نيز آموزش

مهارتهــاي مورد نياز دانشآمــوزان در قرن جديد ،از
جمله دورههاي آموزشــي بر خط ،حضــوري و كالس
معكوس و  ...پرداخته است.
 .4برنامة ويژه مدرسه
در كشــور ما كه همواره تنها برنامه درســي متمركز و
مشــترك ملي در مدارس اجرا ميشده است ،با مصوبة
اخير شوراي عالي آموزشوپرورش روزنهاي باز شده است
ذيل عنوان «برنامة ويژه مدرســه» كه اميدواريم بتوانيم
فضايي را براي ارائه «برنامه درسي سطح مدرسه» ايجاد
كنيم .اين برنامه هم مبناي قانوني دارد (بند  5-5سند
تحول بنيادين و ماده  13-2برنامه درســي ملي) و هم
مبناي علمي در حوزة مطالعات برنامه درســي .مديران
مــدارس و تكتك مربيان و معلمــان بايد با نقش خود
در اين زمينه آشنا شوند و نسبت به آن احساس تعهد و
عالقه دروني پيدا كنند.
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