برنامهها و دروس جديد

كورش اميرينيا

فرایندتولیدکتابهایدرسیدر

پایه دهم

پـس از تصویـب جـدول مـواد درسـی و سـاعات تدریـس
هفتگـی دورة دوم متوسـطه در نهصـد و بیسـت و ششـمین
جلسـة شـورای عالی آموزشوپـرورش و ابالغ آن به سـازمان
پژوهـش و برنامهریـزی آموزشـی ،فراینـد تألیـف کتابهای
پایـة دهـم طبـق ضوابـط و معیارهای خـاص آغاز شـد و در
دسـتور کارگروههـای درسـی قـرار گرفت.
تهیه و تولید فرمهای تألیف
 .1فـرم شـمارة  :1شناسـنامه کتـاب :کلیه گروههای درسـی
دفتـر تألیـف کـه موظـف بـه تألیـف کتابی بـرای پایـة دهم
میباشـند ،قبـل از هـر کار اقـدام بـه تکمیـل فـرم شـمارة
 1یـا همـان شناسـنامه کتـاب نمودنـد .هـدف از تکمیـل
ایـن فـرم پاسـخ دادن بـه ایـن سـؤاالت اسـت کـه :کتـاب
کـدام شایسـتگیها را ،طبـق سـاحتهای  6گانـه تربیـت و
حوزههـای یادگیـری ،پوشـش میدهـد؟ مفاهیـم کلیـدی و
ب کدامنـد؟ و در نهایت اجزای بسـتة آموزشـی
اسـامی کتـا 
مرتبـط بـا کتاب ،بهعنوان پشـتیبان برنامـه در کالس درس،
چیسـتند؟ پـس از تکمیـل ایـن فـرم و بررسـی و تأییـد آن
توسـط ناظرین محتوایـی ،گروههای درسـی وارد مرحلة دوم
شدند.
 .2فـرم شـمارة  :2ایـن فـرم در واقـع بـه سـاختار کتـاب
میپـردازد .گروههـای درسـی با توجـه به سـاعات اختصاص
یافتـه بـه درس ،کتـاب مربـوط را بـه تعدادی بخـش ،فصل
و نهایتـاً درس تقسـیم میکننـد و مهمتـر از همـه بـه بیـان
مفاهیـم کلیـدی میپردازنـد .تهیـة ماکـت یـا همـان قالب
واحـد یادگیـری کتـاب درسـی در ایـن فرم شـکل میگیرد.
پس از بررسـی و تأیید این فرم مرحلة سـوم شـروع میشود.
 .3فـرم شـمارة  :3ایـن فـرم نقشـه طراحـی آموزشـی
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واحـد یادگیـری اسـت .بـرای تحقـق اهـداف دوره و حـوزه
(فـرم شـماره  )1و متناسـب بـا سـاختار کتـاب و مفاهیـم و
مهارتهای اساسـی ذکر شـده ،حتماً نیازمند نقشـة طراحی
آموزشـی میباشـیم .در ایـن زمینـه مؤلفـان هسـتند که ،به
تفکیـک هـر واحـد یادگیـری ،اقـدام بـه طراحـی آموزشـی
نمایند و در این راسـتا به سـؤاالت  6گانه (در فرم شـمارة )3
پاسـخ دهند ،آنگاه پس از بررسـی و اظهارنظر ناظر محتوایی
و تأییـد تألیـف کتـاب را آغـاز کنند.
 .4فـرم شـمارة  :6عناویـن واحـد یادگیـری .ایـن فـرم در
شـکل چاپـی کتـاب و نیازهـای
حقیقـت بـه سـازماندهی
ِ
طراحـی و آمادهسـازی واحدهـای یادگیـری میپـردازد .بـه
عبـارت دیگـر ایـن فـرم بیانگـر نـوع تألیـف واحـد یادگیری
ا ست .
 .5سـایر فرمهـا :پـس از تألیف کتـاب (پیشنویـس اولیه) و
آمادهسـازی محتـوای آن از نظـر هنـری ،هـر گـروه درسـی،
بـه تفکیـک ،واحدهـای یادگیـری تولیـد شـده را ضمیمـة
فـرم شـمارة ( 4ارسـال و دریافت دروس برای اعتباربخشـی)
میکنـد و بـرای اعتباربخشـی میفرسـتد .پـس از دریافـت
بازخوردهـا و نظـرات از اسـتانها ،کلیه محتوا بـرای ویرایش
علمـی و سـپس ادبی ارسـال میشـود .پایان ایـن فرایند نیز
ضمیمـه کردن «کارت خبر» بر روی نسـخه نهایی و ارسـال
بـرای حروفچینـی و طـی مراحـل چاپ کتاب اسـت.
قابـل ذکـر اسـت که ایـن فراینـد حرکتی تـازه اسـت و طی
جلسـات متعـدد برای مؤلفان تبیین و تشـریح شـده اسـت.
تکمیـل این فرمهـا به برنامهریـزان و مؤلفـان کمک میکند
تـا بتواننـد تصویر روشـنی را از آنچه کـه میخواهند تألیف
کننـد ،ارائـه نمایند تـا معلوم شـود کـه در کالس درس قرار
اسـت چه اتفاقـی بیفتد.
(ويژهنامة پاية دهم)
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فرم شمارة .1
عنوان کتاب

شناسنامه کتاب
پایه

دورة تحصیلی

کد کتاب

 .1کتاب به کدام شایستگیها (اهداف) از ساحتهای تربیت پوشش میدهد؟
الف :عین عبارات شایستگیها انتخاب و استفاده شود.
ب :چگونگی پوشش دادن به شایستگیها ،مستقیم (م) و پشتیبان (پ) ذکر شود.
 .2کتاب به کدام شایستگیها (اهداف) ی حوزههای تربیت و یادگیری پوشش میدهد؟
الف و ب :مانند باال:
 .3محتوای کتاب (ایدههای کلیدی ـ مربوط به حوزه ،از سایر حوزهها)
همة موارد از برنامه درسی حوزهها اخذ شود.
							
ب :مهارتهای اساسی

{

به صورت تلفیق شده

 .4اجزای بستة آموزشی مرتبط با کتاب (کتاب راهنمای معلم ،نرمافزار آموزش معلمان بر فراز آسمان ،کتاب کار،
فیلم آموزشی دانشآموز ،کتاب گویا ،فیلم آموزشی والدین )... ،الزامی و غیرالزامی
ـ اجزای بسته برای اجرای پروژه
.1
.2
.3
.4
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فرم شمارة ).2
عناوین واحد یادگیری
عنوان کتاب

دورة تحصیلی

پایه

کد کتاب

 .1تقسیمبندی واحدهای کتاب شامل (واحدهای یادگیری مستقل از جهت مفاهیم اساسی اما مشترک و از جهت
مهارتهای اساسی ذکر شود) کدام عناوین زیر است؟
تعداد....... :
تعداد.... :
تعداد.... :

		
بخش
		
فصل
		
درس

 .2عناوین واحدهای یادگیری (بر اساس طبقات فوق) براساس مباحث کلیدی در قالب مسئلههای کلیدی (مفاهیم
و مهارتهایاساسی) به شرح زیر است:

فرم شمارة .3
نقشة طراحی آموزشی واحد یادگیری
عنوان کتاب

دورة تحصیلی

پایه

کد کتاب

شمارة واحد یادگیری
عنوان واحد یادگیری
انتظارات عملکردی

نقشه طراحی آموزشی
الف :نقشه حرکت ،از ایده کلیدی تا تجربیات دست اول یادگیرنده؛
ب :سیر یادگیری ،از شروع تا پایان به صورت توصیفی یا روند نما ترسیم شود؛
پ :به اجزای مثلث ارتقای یادگیری ،یعنی طراحی آموزشی مؤثر ،رسانههای پرشمار یادگیری و تأکید بر ارائه ،توجه شود؛
ت :به مدیریت زمان و کالس معکوس توجه شود؛
ث :در طراحی آموزشی به معیارهای تألیف (مطالب آموزشی تألیف معیار و معیار تألیف) عنایت شود؛
ح :به تلفیق و یکپارچهسازی یادگیری و انتقال آن به موقعیت واقعی توجه شود.
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فرم شمارة .6
عناوين واحد يادگيری
عنوان کتاب

دورة تحصیلی

پایه

کد کتاب

 .1سازماندهی شكلی و احدهای يادگيری کتاب با عنايت به سازماندهی فكری کتاب انجام شود.
الف :نحوة شروع واحد ،برانگيختن ،طرح پرسشهای اساسی ،ترسيم جغرافيای يادگيری؛
ب :تكاليف يادگيری و تكاليف عملكردی؛
پ :پايان واحد ،راهی به سوی ادامه يادگيری در زندگی واقعی؛
ت :اساســاً واحد يادگيری براســاس اين دو دســته تكليف فوق ،طراحی و سازماندهی میشــود و مبنای آن به كارگيری
دانشكسب شدة قبلی (تا پايه نهم) در موقعيت جديد /زندگی واقعی برای شخصیسازی دانش كسب شده است.
 .2سازماندهی شكل چاپی واحد يادگيری چگونه است؟
تعداد صفحات واحد ،تقسيمبندیهای داخلی واحد ،عناوين تكرار شونده ،الگوی صفحهآرايی
 .3مالحظات و نيازهای طراحی هنری و آمادهسازی
قطع كتاب ،تعداد تخمينی صفحات ،انواع فونتهای مورد استفاده ،انواع تصاوير ،عناصر هنری وحدتبخش بين اجزای بستة
آموزشی ،لوگوهای مورد نياز
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