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دکتر ملکی حذفیات منابع آزمون
دوره های اول و دوم متوسطه را تشریح کرد
جشنواره طراحی جلد کتابهای درسی
نیاز امروز این عرصه است
مدارس ،مهارتها و یادگیری:
تاثیر بیـماری کـووید  ۱۹بر آموزش
تقـویت نقش خانوادهها
در آموزش دانشآموزان در شرایط کرونا
جشنواره تصویرگری جلد کتابهای درسی
با هـدف کیفی سازی برگزار می شود
اخبـار دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

کتاب «ارتباطات انسانی در کالس درس» منتشر شد

مجموعه «خوب ،بد ،کدام یک؟» در کتابفروشیها
«سالمت و ایمنی؛ اصول اولیه» منتشر شد

کتاب «شهید شیخ عباس شیرازی» در کتابفروشیها

«مدیریت مدرسه با رویکرد اسالمی» منتشر شد
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دکتر ملکی حذفیات منابع آزمون
دوره های اول و دوم متوسطه را تشریح کرد
برای اینکه قدری شــرایط را بــرای دانشآموزان راحت کنیم و متناسبســازی
زمان آموزش و محتواهای درسی انجام گیرد ،حدود  ۳۰درصد محتوای هر یک از
کتابهای درسی را به عنوان مطالعه آزاد مطرح کردیم.
دکتر حســن ملکی در برنامه «ســام ،صبح بخیر» شــبکه  ۳دربــاره حذفیات
کتابهای درســی ،اظهار کرد :در سال گذشــته یعنی اوایل سال  ،۱۳۹۹در شرایط
بیماری کرونا قرار داشــتیم و به همین دلیل در سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشی ،مجموعهای از راهنماهای برنامه درسی که به معنای تعدیل ،اصالح و
متناسب ســازی محتواها با شرایط کرونایی بود در  6مجموعه آماده کرده و به
استانها ارسال کردیم تا سال تحصیلی را بر اساس آن آموزش دهند.
وی ادامــه داد :هدفمان این بود که با توجه بــه اوضاعی که به وجود آمده چه
از بعــد زمانی و چه عدم حضور تعداد قابل توجهی از دانشآموزان در کالسهای
درس ،دانشآموزان بتوانند در یک شــرایط مطلوبتری به تحصیالت خود ادامه
دهند و حتی االمکان نگرانی نداشته باشند.

حدود  ۳۰درصد از محتوای هر کتاب درسی ،مطالعه آزاد شد

رئیس ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی اضافه کرد :در این مجموعه

یک ســری حرفهایی را به معلمان زدیم ،یک ســری موارد را بــا خانواده مطرح
کردیم تا درباره مســائل تربیتی و آموزشی فرزندانشان توجه کنند و مطالبی را
هم برای مدیران مدارس و دانش آموزان بیان کردیم.
ه برای اینکه قدری شرایط را برای دانشآموزان راحت
وی افزود :در این مجموع 
کنیم و متناسبســازی زمان آموزش و محتواهای درســی انجام گیرد ،حدود ۳۰
درصــد از محتــوای هر یک از کتاب های درســی را به عنوان مطالعــه آزاد مطرح
کردیم.
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حذفیات کتب درسی را به استانها اعالم کردیم

دکتــر ملکــی به تعریــف مطالعــه آزاد پرداخت و گفــت :معنای مطالعــه آزاد این اســت که هر

دانشآموزی عالقه مند باشــد ،میتواند این  30درصد مطالب را به صورت اختیاری مطالعه کند
و اگر هم مطالعه نکند به دلیل فرصت نداشتن یا مایل نبودن ،از آن بخشها در امتحانات سؤال
طرح نمیشود.
وی با بیان اینکه این حذفیات را بهاســتانها اعالم کرده و معلمان را توجیه کردهایم ،ادامه داد:
هدف ما این بود که یک تناسب بین محتوای آموزشی و زمان آموزشی ایجاد کنیم.

تغییر طول سال تحصیلی چندان مصلحت نبود

رئیس ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشــی در پاســخ به اینکه «آیا امکان این نبود که به

طول ســال تحصیلی اضافه شود؟» ،اظهار کرد :ســال تحصیلی از نظر زمانی ،نهادینه شده و در
واقع زمان ابتدا و انتهای آن برای دانشآموزان و خانوادهها مشــخص شــده اســت و برنامهریزی
بــرای آن دارند پس دســتکاری طول زمان آموزش چندان مصلحت نبــود و باید این تعدیل را در
طول یک سال تحصیلی انجام میدادیم.
وی افــزود :با حذف حدود  ۳۰درصد از محتواهای آموزشــی در کتاب درســی ســعی کردیم این
تناسب ایجاد شود.

هرگز آموزش غیرحضوری نمیتواند جایگزین آموزش حضوری باشد

دکتر ملکی در پاسخ به این پرسش که «کیفیت آموزشی در فضای مجازی در برابر فضای حقیقی

برابری نمیکند و آیا با حذف  30درصد محتواهای آموزشــی ،کیفیت دچار خدشــه نمیشــود؟»،
گفت :بنده هم معتقدم هرگز آموزش غیرحضوری نمیتواند جایگزین آموزش حضوری باشــد و
کتمان حقیقت کار درستی نیست.
وی اضافــه کرد :در آموزش حضــوری رابطه چهره به چهره معلــم و دانشآموز ،زمان و مکان
آموزش ،نظام ارتباطی عوامل مدرســه با دانشآمــوز و حتی ارتباط خانوادهها و مدارس به طور
طبیعی شکل میگیرد و این ویژگیها ،آموزش های حضوری را از غیرحضوری متمایز می کند ،اما
مگر این واقعیتها دســت ماست و کرونا شــرایط را تغییر داده است؟! به هر حال شرایط دست
کسی نبود ،کرونا آمد و خساراتی وارد کرد.

نظام آموزشی در بین اهم و مهم قرار داشت

رئیس ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشــی بیان کرد :کاهش حجم کتب نوعی انعطاف و

ســازگاری با واقعیت اســت و اگر این کار را نمیکردیم پیامدها و آثار روانی و اجتماعی و مشــکالت
عدیدهای دیگری به همراه داشت .یعنی اگر از این تعدیل خودداری میکردیم ،ببینید چه مسائلی
پیش میآمد.
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دکتر ملکی حذفیات منابع آزمون
دوره های اول و دوم متوسطه را تشریح کرد

وی افزود :در واقع با این کار نظام تعلیم و تربیت خواســت خودش را با شــرایط سازگار کرده و
انعطاف نشان دهد تا قدری از مشکالت دانشآموزان و خانوادهها را بکاهد یعنی نظام آموزشی در
بین اهم و مهم قرار داشت و آن بخشی را که کمتر خسارت میزند ،انتخاب می کرد.

محتوای غنی ویژه دانشآموزان در شبکه رشد

دکتر ملکی در پاسخ به این پرسش که «آیا با توجه به اینکه امسال  30درصد از محتوای درسی

دانشآموزان حذف شــد ،در دو ،سه سال آینده با نسلی که افت تحصیلی و یادگیری دارد ،مواجه
نمیشویم؟» ،گفت :یک مقدار افت به طور طبیعی وجود دارد و باید این واقعیت را پذیرفت اما باید
جلوی مشکالت مبناییتر و اساسیتر را بگیریم.
وی اضافه کرد :برای این کار شــبکه ملی رشــد در ســازمان پژوهش قبال بود اما در این دوسال
تقویت کرده و محتواهای غنیتری و بیشــتری را بارگذاری کردیم که با سنین مختلف در دورههای
مختلــف تناســب دارد یعنی یکســری محتــوا بــرای دوره ابتدایی ،متوســطه ،فنــی و حرفهای و
کاردانش داریم و کاملتر میکنیم؛ در این راستا کارگروهی تشکیل دادیم که روی آن کار میکنند تا
دانشآموزان بتوانند مطالب الزم را دریافت کنند.

رایزنی برای مرور کتب درسی سال تحصیلی گذشته

رئیــس ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشــی اظهار کــرد :برای آغاز ســال تحصیلی آینده

صحبت های اولیه شــده اما هنوز قطعی نشده اســت تا یک برنامهریزی شود که در ابتدای سال
تحصیلی ،معلمان یک ورودی به مطالب سال قبل داشته باشند و دانشآموزان را راهنمایی کنند؛
چه بسا با این کارها مقداری از این خأل تربیتی تعدیل شود.
وی در پاسخ به این پرسش که «آیا این  ۳۰درصد حذفیات در کنکور هم لحاظ میشود؟» ،افزود:
این حذفیات هم شامل حال کنکور و هم امتحانات نهایی است.

اختیار  30درصد حذفیات در دست استانها

دکتــر ملکی درباره حذفیات پایه هــای تحصیلی گفت :برای دو پایه و نهم که امتحانات حضوری

است ،سؤال از این حذفیات طرح نمیشود و قطعی است اما برای بقیه پایهها مثال دهم و یازدهم
و سایر پایهها در اختیارات ادارات کل آموزش و پرورش استانها قرار دادیم.
وی ادامه داد :اســتانها شــرایط متفاوت دارند و نمیتوان نسخه واحدی تجویز کرد؛ به همین
دلیل اختیار داده شده است که ادارات کل آموزش و پرورش تصمیمگیری کنند.

محدودیت آزمونهای آنالین

رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در پاسخ به این پرسش که «به عنوان کارشناس

چقــدر با آزمونهای آنالین موافقید؟» ،گفت :اعتقــاد دارم آزمونهای آنالین همان محدودیتهای
نظام آموزشــی آنالیــن را با خود به همراه دارد و به طور طبیعی در ســنجش و ارزشــیابی که به
صورت آنالین برگزار میشود ،نظارت کافی و الزم وجود ندارد.
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وی تصریح کرد :به طور طبیعی باید به سمت ساماندهی مطلوبتر نظام آموزش الکترونیکی
و یادگیریهــای الکترونیکی برویم و روشهای مطلوبتری را تدارک ببینیم و خبرگی بیشــتری به
دست آوریم تا بتوانیم اوضاع را در یک چنین وضعیتی ،مدیریت کنیم.
دکتــر ملکی بیــان کــرد :درباره نظــام ســنجش و ارزشــیابی آنالیــن و آمــوزش غیرحضوری،
متخصصان روشهای آموزشــی مختلفی را پیشــنهاد دادهاند که میتوان به روش ارزشــیابی از
طریق کارپوشههای الکترونیکی ،روش ارزشیابی خودسنجی و خودارزیابی(دانش آموزان خودشان
را تســت کنند) و همتا ســنجی اشــاره کرد که توجیهات الزم را ارائه دادیم و امیدوارم به مشکلی
برنخوریم.
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جشنواره طراحی جلد کتابهای درسی
نیاز امروز این عرصه است
رئیس هیات مدیــره انجمن تصویرگران ایران ،برگزاری نخســتین جشــنواره
طراحــی جلد کتابهای درســی را یک نیــاز در این عرصه خوانــد و گفت :همواره
در عرصــه طراحــی جلــد کتابها یک خالء نســبی وجود داشــته که بــا برگزاری
هوشمندانه این جشنواره میتوان به آسیب شناسی و بهبود آن پرداخت.
محســن حســن پور در گفت و گو با روابط عمومی و امور بینالملل ســازمان
پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی با اشــاره به اینکه برگزاری این جشــنواره گام
بسیار مهم و مثبتی به شمار میرود ،اظهارداشت :چالش طراحی جلد کتاب یکی
از مهمترین مباحث به خصوص در عرصه کتابهای آموزشی و درسی است زیرا

گفتگو از:

اساســا جلد کتاب به عنوان ویترین مهمی به شــمار میرود که نخستین ارتباط

سمیه باقری

مخاطب با اثر را تعریف میکند و به نحوی محتوای اثر را به تصویر میکشد.
رئیــس هیات مدیره انجمن تصویرگــران ایران ،تصریح کرد :خودم ســالها در
آموزش و پرورش فعال بودم و اساسا از دل این وزارتخانه هستم به همین خاطر
فکر میکنم که یکی از مشــکالت اساســی ما این اســت که جلد کتابهای درسی
در اغلب موارد بیانگر مفاهیم مناســب و متناســب با اثر نیست؛ همین امر نیز
انتقادات بســیاری را از ســوی معلمان ،کودکان و اهالی فن به دنبال داشته است
لذا به نظر میرســد که این جشــنواره یک زمینه برای آسیب شناسی این بخش
ایجاد کرده است.
حســن پور درباره معیارهای داوری آثار در این جشنواره ،گفت :جلد کتاب دارای
دو مقوله طراحی گرافیک و تصویرســازی اســت که هر کــدام از این بخشها زیر
مجموعههــای خاصی را در بر میگیرند .با توجه به اینکه در بخش گرافیک متن،
یونیفرم ،فونت و مباحثی از این دســت بسیار مورد توجه است ،کارشناسانی در
زمینــه گرافیک نیز در هیات داوران حضور دارند تا با کمک یکدیگر بتوانیم هر دو
بعد آثار را به شکل کامل و جامع بررسی کنیم.
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او تاکیــد کرد :یک اثر خوب ،باید بتواند جــدا از اطالعاتی که فونت به مخاطب میدهد و حتی به
شــکل مستقل محتوا را به تصویر بکشــد اما در این مرحله ما هر دو این ابعاد را در کنار یکدیگر
مد نظر قرار خواهیم داد.
رئیس هیــات مدیــره انجمــن تصویرگران
ایــران ،کتــاب درســی را بســیار مهــم خواند
و افــزود :به جــرات میتــوان گفت کــه عموم
کودکان مــا میان یک کتاب درســی و یک کتاب
داســتانی متفرقه بــه دلیل جذابیــت بصری،
کتاب داســتانی را انتخاب میکنند این در حالی
است که یک کتاب درسی از اهمیت بیشتری به
لحاظ آموزشــی برخوردار است و  9ماه از سال
در ارتبــاط مداوم با کودک و دانش آموزان قرار
دارد بنابرایــن قطعا تصویرســازی این بخش
بسیار مهم و حائز اهمیت است .متاسفانه ما
در طراحی جلد برخی کتابها مانند علوم و ریاضی با مشکالت زیادی رو به رو هستیم تا جایی که
در کتابی مانند علوم ،تصویرسازی حذف و عکس جایگزین شده است در حالی که تاثیرگذاری یک
کار تصویرسازی شده ،میتواند بسیار بیشتر و دل انگیزتر باشد.
حسن پور تصریح کرد :یک جلد خوب باید در وهله نخست متناسب با پیام آموزشی داخل کتاب
باشد و بتواند محتوای آنرا به درستی معرفی کند به همین خاطر برای هر پایه از کتابهای درسی
نیازمند طراحی مجزا هستیم.
او برگزاری نخســتین جشنواره طراحی جلد کتابهای درسی را یک اتفاق مسرت بخش خواند و
اظهار کرد :امیدوارم با برگزاری این جشــنواره ،فضایی برای حضور هنرمندان نسل جوان در کنار
پیشکسوتان وحرفهای ها فراهم شود تا شاهد انتقال تجربیات نسل قبل به شکل درست باشیم.
امیدوارم که این رویداد ســبب شــود که متولیان امر ،به هنرمندان جوانتر بهای بیشتری بدهند
و یک آســیب شناسی نیز در راستای مشــکالت جلد کتاب شکل گیرد تا متوجه شویم که الگوهای
مناسب برای ارائه یک اثر به مخاطب چیست؟ و یک جلد مناسب کتاب درسی اساسا باید چگونه
پیش روی مخاطب قرار گیرد؟
حسن پور ،تداوم را عنصر مهمی در موفقیت جشنواره دانست و بیان کرد :به طور حتم نخستین
دوره از برگزاری این جشنواره میتواند جرقه بسیار خوبی در راستای بهبود این عرصه باشد اما
تداوم یافتن چنین رویدادهایی یک ضرورت به شــمار میرود زیرا چنین جشــنوارههایی عالوه بر
اینکه چهرههای خالق را شناســایی میکنند و به آســیب شناسی درســت میانجامند ،میتوانند
فضایی برای تربیت هنرمندان حرفهای در عرصه کتابهای درسی ایجاد کنند البته همه این موارد
منوط به تداوم جشنواره و صد البته سیاستگذاریهای مناسب متولیان امر است .به نظرم می
توان در کنار این جشــنواره کارگاههای آموزشــی را برای جوانترها برگزار کرد تا نســلی متخصص
تربیت شود.
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مدارس ،مهارتها و یادگیری:
تاثیر بیـماری کـووید  ۱۹بر آموزش
تعطیلی جهانی مدارس و مراکز آموزشی باعث شده است که در روند یادگیری
دانش آموزان اختالالت عمیق و غیرقابل جبرانی روی دهد .از سویی دیگر در روند
ارزیابیهای دانشآموزان نیز مشکالت جدی روی داده و در عین حال ،سطح کیفی
ایــن ارزیابیها نیز به نحو چشــمگیری تنزل پیدا کرده اســت .این مقاله به بحث
در مورد این مطلب می پردازد که چگونه میتوانیم تاثیر منفی این مشــکالت و
اختالالت را به حداقل برسانیم.
بیماری کووید  ۱۹و شــیوع گســترده آن در وهله اول یک بحران حوزه ســامت
و پزشــکی اســت .اما دارای تبعات گســتردهای در حوزه آموزش نیز بوده اســت.

نوشته:
Simon Burgess, Hans
Henrik Sievertsen
برگرفته از سایت VOX eu :

مترجم:
دکتر سعید حسنزاده

بسیاری از کشــورها به درستی تصمیم گرفتند که مدارس و دانشگاههای خود
را تعطیل کنند .این بحران به خوبی عمق معضلی که سیاستگذاران با آن دست
به گریبان هســتند را نشان داد .از یک ســو آنها با تعطیلی مدارس و به تبع آن
محدود کردن ارتباطات در تالش بودند تا از سالمت دانشآموزان حفاظت کنند و
از سوی دیگر هم مجبور بودند که سیستم آموزشی را به شیوهای دیگر فعال نگه
دارند .با این حال فشارهای روحی و روانی ناشی از تعطیلی مدارس از همان ابتدا
خانوادههای دانشآموزان را به شدت با خود درگیر کرد .آموزش در خانه از همان
ابتدا تبدیل به یک وضعیت بحرانی شد که نه تنها والدین را درگیر خود کرد ،بلکه
زندگی اجتماعی و فرآیند یادگیری دانش آموزان را نیز تحت تاثیر قرار داد .از سوی
دیگر فرآیند تدریس نیز بســیار ســریع و در سطح غیر قابل مقایسهای (نسبت
به موارد مشابه) به صورت آنالین در آمد .حتی امتحانات و ارزیابی دانشآموزان
نیــز به صورت آنالین شــد که البته هم برای دانشآمــوزان و هم معلمان چیزی
شــبیه فرآیند آزمون و خطا بود و عدم قطعیت بر آن ســایه افکنده بود .از سوی
دیگر بسیاری از امتحانات نیز تعلیق و یا کنسل شدند .از همه اینها مهمتر این
اختالالت آموزشی موضوع کوتاهمدت نبوده و میتواند تبعات و آثار بلندمدتی را
در آینده در پی داشته باشد.
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تاثیرات بر فرآیند آموزش :مدارس

رفتــن به مدرســه برای دانــش آمــوزان و از نظر اولیای امــور ،مهمترین ابزار سیاســت گذاری

عمومــی برای فراگیری و تقویت مهارتهاســت .زمانی که دانشآموزان در مدرســه میگذرانند،
میتوانــد برای آنها بســیار لذت بخش بوده و مهارتهای اجتماعــی و آگاهیهای اجتماعی آنها
را افزایش دهد .از منظر اقتصادی مهمترین مزیت رفتن به مدرســه برای نســل جوان ،افزایش
توانمندیهای کودکان و نوجوانان است که در سالهای آینده و در زندگی کاری آنها خود را نشان
میدهد .یک فرد حتی اگر زمان بسیار کمی را در مدرسه گذرانده باشد باز هم از نتایج آن بهرهمند
میشود و از سوی دیگر کوچکترین اختالل در این فرآیند تاثیرات ماندگاری در رشد مهارتهای او
دارد .اما سوال اینجاست که آیا راهی هست که با آن بتوان تاثیرات اختالالت آموزشی ناشی از شیوع
این بیماری را بر فرایند یادگیری دانش آموزان تخمین زد؟ قطعاً این امر امکان پذیر نیســت ،چرا
که شــیوعی به این گستردگی در طول تاریخ بشر سابقه نداشته است .ولی میتوان با استفاده از
نتایج تحقیقات دیگری که در طیف وســیعی از موضوعات صورت گرفته درباره این مسئله اظهار
نظر کرد .به طور اخص در این زمینه دو تحقیق بسیار مفید وجود دارد .
 )2015( .Carlsson et alدر اثــر خــود به موردی میپردازد که در طی آن یک دانشآموز ســوئدی
در طــی چنــد روز خود را برای یک امتحــان آماده میکند .محقق در تحقیق خــود برخی از تغییرات
از جمله زمان اضافی رفتن به مدرســه ،که این دانشآموز ســوئدی در فرآیند آماده شــدن برای
امتحان اعمال کرده است را مورد بررسی قرار داده ،تا تاثیر رفتن به مدرسه و محیط مدرسه را بر
مهارتهای کسب شده توسط این دانشآموز بررسی کند .او در تحقیق خود  10روز اضافهتر رفتن
به مدرســه را نشــان میدهد .به جای صرف کردن این  ۱۰روز در محیط خانه و درس خواندن در
خانه موجب میشود که به نحو چشمگیری نتایج آزمونی که این دانش آموز خود را برای برگزاری
آن آماده میکند و شــیوه به کارگیری دانش و مهارت هایش برای پاســخ دادن به ســواالت آزمون
بــه ازای  1درصــد از کل نتایج بهبــود یابد .یعنی به ازای هــر  ۱۰روز رفتن به مدرســه مهارتها و
دانش این دانشآموز یک درصد نسبت به هم کالسیهایی که در خانه ماندند و در خانه مشغول
آماده شــدن برای امتحان شــدند؛ بیشتر اســت .با توجه به اینکه به دلیل شیوع بیماری کرونا و
تعطیلی مدارس و اختالالت آموزشی اخیر ناشی از آن اگر ما نتایج این تحقیق را به روزهای تعطیل

مدارس اعمال کنیم ،مثالً تعطیلی  ۱۲هفتهای مدارس یا  ۶۰روز کالسی ،نتیجه حاصل از آن به این
معنی خواهد بود که دانش آموزان تنها در این  ۱۲هفته؛  ۶درصد کمتر از استانداردهای آموزشی
موجود ،دارای مهارت حل مسئله و هوش اجتماعی و دانش الزمی هستند که در مدارس به آنها
منتقل میشود.
در این مورد میتوان به تحقیق دیگری هم اشاره کرد که )2015( Lavyانجام داده است .او تالش
کرده که تاثیر زمانبندیهای آموزشــی متفاوت را بر فرایند یادگیری ارزیابی کند .شاید از این نکته
تعجب کنید ،اما در کشورهای مختلف زمانبندیهای متفاوتی در فرایند تدریس و آموزش اعمال
میشود که با هم تفاوت دارند .به طور مثال  Lavyدر تحقیق خود نشان میدهد که جمع ساعات
آموزش هفتگی ریاضی ،زبان و علوم در کشــور دانمارک  ۵۵درصد بیشــتر از کشور اتریش است.
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مدارس ،مهارتها و یادگیری:
تاثیر بیماری کووید  ۱۹بر آموزش

او نشــان میدهد که این تفاوتها مهم هســتند و موجب میشــوند که کیفیت آموزش و نتایج
آزمونها به نحو چشــمگیری متفاوت باشــد .براســاس یافتههای تحقیق او ،یک ساعت تدریس
اضافه در طی هفته در موضوعات پر اهمیت درســی ،در طول ســال تحصیلی موجب میشــود
که نتایج آزمونها و دانش و تواناییهای علمی دانشآموزان تا  ۶درصد بیشــتر از استانداردهای
معمول علمی باشــد .در مورد مثال  ۱۲هفته تعطیلی مدارس که ما مطرح کردیم ،ســه یا چهار

ســاعت در هفته تدریس کمتر ،مثالً درس ریاضی برای  ۱۲هفته موجب میشود که کیفیت دانش
آموخته شده توسط دانش آموزان به اندازه تاثیر یک ساعت آموزش هفتگی کمتر ،ظرف  ۳۰هفته
شــود .در نتیجه مجدداً به عــدد نچندان تصادفی  6درصد افت و کاهش ســطح کیفیت دانش و
مهارت های دانش آموزان میرسیم .حال مقایسه کنید که تعطیلی طوالنیمدت مدارس به دلیل
شیوع بیماری کرونا آن هم در بازه زمانی بیش از یک سال چه عددی را در اختیار ما قرار میدهد.

تاثیرات بر فرآیند آموزش :خانوادهها

علی رغم ناراحتی برخی از بچهها باید گفت که وقتی مدارس تعطیل میشــود ،آنها برای بازی

کــردن به خانه نمیروند بلکه ایده اصلی این اســت که روند آمــوزش در خانه تداوم یابد ،به امید
اینکه الاقل بخشــی از نتایج و آثار حاصل از اختالالت آموزشــی ناشــی از این بیماری جبران شــود.
براســاس تحقیــق ( ))2011( Bjorklund and Salvanesخانوادهها نقش مهــم و مرکزی در آموزش
دانشآموزان دارند و بر این اســاس شاید تعطیلی مدارس و آموزش در خانه با نظارت یا توسط
والدیــن دانــش آموزان در نگاه اول امر موثر و مثبتی تلقی شــود و چندان بد به نظر نیاید .اما در
واقع نقش خانوادهها مکمل نقشه مدارس است و نه غیر از آن  .مثالً در مورد درس ریاضی آنچه
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که دانشآموزان در مدرسه یاد میگیرند ممکن است درون خانه و توسط والدین یا برخی کارهای
زندگی روزانه مثل دادن پول توجیبی یا شمردن اشیا خانه تمرین و تقویت شود و یا درس تاریخی
که کودک در مدرسه یاد میگیرد در یک سفر خانوادگی به مناطق تاریخی و موزهها تقویت شود.
اما اینکه والدین در خانه با کمک ابزارهای آموزشی آنالین و کالسهای آنالین مدارس بخواهند به
کودکان خود چیزی را منتقل کنند و یا به اصطالح تدریس کنند ،بحث دیگری اســت و اگر برخی از
والدین هم بتوانند به خوبی نقش یک معلم را ایفا کنند به این معنی نیست که همه دانشآموزان
از این فرصت برخوردارند و همه والدین در سراســر جهان تبدیل به معلمان خوبی میشوند که
جای خالی مدرسه و معلمان حرفهای آن را بگیرند.
بر همین اساس اگر بخواهیم واقعبین باشیم علیرغم همه ساعات لذت بخش ،یا خسته کننده،
یا گیج کنندهای که والدین ممکن است در هنگام آموزش آنالین کودکانشان و یا تدریس خانگی به
آنها تجربه کنند ،اما نمیتوان این امر را جانشــین مدرســه و تدریس حرفهای دانشها و علوم
توسط معلمان کرد .در عین حال نکته مهمتر این است که حتی ممکن است بین خود والدین هم
در مورد نحوه آموزش و تدریس به کودکان توافق وجود نداشــته باشــد و یا کاســتیهای دیگری
باشد .نکته مهم که به این عدم توافق دامن میزند را میتوان بر اساس تحقیق .Oreopoulos et al
( )2006شــامل مواردی نظیرآنچه در ادامه میآید دانست :عدم وجود زمان کافی برای اختصاص
دادن به درس و تكلیف بچهها و تدریس به آنها توسط والدین ،مهارتهای متفاوت والدین ،منابع

موجود (مثالً همه والدین امکان خرید و توانایی فراهم کردن ابزارهای هوشمند و دیجیتال برای
دسترســی به کالسهای آنالین را ندارند) و حتی میزان ســواد آنها و یا این واقعیت که بههرحال
بســیار ســخت اســت که چیزی را که حتی والدین از آن ســر در نمیآورید را به فرزند خود آموزش
دهنــد .این تفاوتهــا میان خود والدین و والدین مختلف وجود دارد و نتیجه این خواهد شــد که
نابرابری میان یک نسل از جامعه بشری در بهرهمندی از دانش و مطالب علمی به وجود میآید.

در حالی که قبالً فرزندان یک کارگر و یک پزشــک به مدرســه میرفتند و همه آنها ،مطالب درسی
یکســانی را براساس استانداردهای آموزشی مشــترک فرا میگرفتند ،حاال سطح متفاوت دانش،
تجربیــات اجتماعی و ســواد مثال یک کارگر کــه در خانه به فرزند خــود درس میدهد یا یک مادر
خانهدار با ســطح سواد والدینی که تحصیالت عالیه دارند ،خود را به صورت یک نابرابری عمده و

ارزیابیها:

عمیق آموزشی برای نسل بعدی نشان میدهد.

تعطیلی مدارس ،نهادهای آموزشــی و دانشــگاهها در ســطح جهان نهتنهــا فرایند تدریس را
مختــل کرد بلکه این تعطیلیها دقیقا همزمان با برگزاری آزمونهای دورهای و پایان ترم مدارس
بود و در نتیجه بســیاری از این آزمونها یا کنســل شدند و یا به تعویق افتادند .امتحانات داخلی
مدارس و در اصطالح میان ترم هم که شاید از نظر بسیاری دارای اهمیت خاصی نباشد ،به دلیل
شــیوع بیماری کرونا کنســل شــدند .اما فراموش نکنیم که هدف از این امتحانات و ارزیابیهای
داخلــی و میان ترم کســب اطالعات و ارزیابیها در مورد نحوه پیشــرفت دانشآمــوزان و ارائه آن
به خانوادههای آنها و معلمان اســت .از دســت دادن این اطالعات و نتایــج این ارزیابیها موجب
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مدارس ،مهارتها و یادگیری:
تاثیر بیماری کووید  ۱۹بر آموزش

میشود که شناخت معلمان و والدین از مشکالت آموزشی و نحوه عملکرد دانش آموزان مختل
شــود و همزمان تاثیرات بلند مدتی نیز در رشــد علمی دانش آمــوزان از خود به جای میگذارد.
برای بررســی این مطلب نیز میتوانیم به نتیجه تحقیقاتی اشــاره کنیم .بــه طور مثالAndersen
 ) )2019( and Nielsenدر تحقیق خود به بررسی یک اختالل  ITگسترده در سیستم آزمون و ارزیابی
مدارس دانمارک میپردازند ،که به دلیل این اختالل بخشی از دانش آموزان در آن سال نتوانستند
در امتحانات شرکت کنند و ارزیابی نمرات آنها از طریق دیگری انجام شد .براساس یافتههای این
تحقیق دانشآموزانی که توانسته بودند در این امتحان شرکت کنند ،دو سال بعد بیش از  ۹درصد
(از مجموع استانداردهای آموزشی کشوری) از کسانی که در آن آزمون شرکت نکرده بودند؛ جلوتر
بودند و میتوانستند بهتر با فضای سواالت امتحانی ارتباط برقرار کرده و در نتیجه نمرات بهتری
را در دروس اصلی خود کسب کنند.
نکته اینجاســت که براســاس این تحقیق دانشآموزان محروم بســیار بیشــتر از دانش آموزان
عادی از این مســئله متاثر شده بودند .از این گذشته مسئله تنها به امتحانات داخلی مدارس و
آزمونهای غیررســمی خالصه نمیشود .به طور مثال در انگلستان به دلیل شیوع بیماری کرونا
تمامی امتحانات سراســری و رسمی پایان سال تحصیلی در سرتاسر کشور کنسل شد .این امر
هم تقریباً در بسیاری از کشورهای جهان اتفاق افتاده است.
یک راه برای جبران این مسئله جایگزینی آزمونها با ارزیابی معلمان و دادن یک نمره تخمینی
از نحوه عملکرد دانشآموزان اســت اما ( )2015 Rangvid ,2013 Burgess and Greavesدر تحقیق
خود نشــان دادند که این روش بســیار غیر دقیق و ناکارآمد است و معموالً دانشآموزان محروم

در ایــن زمینه نیز مورد اجحــاف قرار میگیرند .یک راه دیگر میتواند این باشــد که نمرات دانش

آمــوزان با توجه به آزمونهای قبلی آنها ارزیابی شــود .در این صــورت دانش آموزی که مثالً یکی
دو امتحان قبلی خود را خراب کرده اســت اما این بار بیشــتر تالش کرده اســت به جای یک نمره
خوب که جبران کننده نمرههای بد قبلی اوست ،یک نمره متوسط و یا حتی بد براساس میانگین
آزمونهــای قبلی خود دریافت میکند و دانش آموزی که امتحانات قبلی خود را خوب داده اما این
بار تالشــی نکرده براساس میانگینها نمره بهتری میگیرد )2020( Murphy and Wyness( .نتیجه

بلندمدت این ارزیابیها این خواهد بود که دانشآموزان در رفتن به سطوح بعدی آموزش و مثالً
رفتن از متوسطه اول به دوم یا از راهنمایی به دبیرستان هم دچار سرخوردگی میشوند و هم بار
علمی الزم را به دست نمیآورند و در عین حال از فرصتهای برابر تحصیلی نیز محروم میشوند.
از ســوی دیگر این اختالالت آموزشی در بعضی از کشــورها به نفع دانشآموزان تمام شده است.
مثالً در کشور نروژ تمامی دانش آموزان سال آخر دبیرستان براساس تصمیم نظام آموزشی این

کشــور مستحق دریافت دیپلم شناخته شــدند ،بدون اینکه آزمونی را داده باشند .البته این هم
بســته به میزان کیفیت نظام آموزشــی نیز هست که در ظرف سالهای گذشته چگونه بار علمی
دانشآموزان را به سطح مطلوب رسانده است.
به عنوان یک نمونه دیگر میتوان به تحقیق ( ) ))2008( Maurin and McNallyاشــاره کرد .آنها
در تحقیق خود نشان دادند که تعطیلی امتحانات پایان سال دبیرستانهای فرانسه در سال ۱۹۶۸
میالدی که به دلیل شــورشها و تظاهرات جوانان ،دانشآموزان و دانشــجویان اتفاق افتاد؛ باعث
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شد که بازار کار این کشور جهش بهتری را تجربه کند .در آموزش عالی نیز بسیاری از دانشگاهها
امتحانــات حضــوری را تعطیل کردهانــد و به جــای آن از آزمونهای آنالین اســتفاده میکنند .این
آزمونهــا هم برای معلمــان و هم دانشآموزان چیــز جدیدی بود و امکان تقلــب در آن و خطای
محاسبه هم بیشتر است.
( )2020 .Piopiunik et alدر تحقیق خود نشان داده که نمرههای باالتر فارغ التحصیالن دبیرستان
یا دانشگاهها تاثیر مستقیمی بر درخواست کاری دارد که آنها برای بازار کار تهیه میکنند .اما این

ارزیابیهای غیردقیق که به دلیل شــیوع بیماری کرونا عمالً نظام آموزشــی را به چالش کشــیده
اســت ،در هنگام فارغ التحصیلی و اقدام برای جذب در بازار کار نیز مشــکالت خود را نشان خواهد
داد .چیزی که به گفته ( )2018 .Fredriksson et alهم میزان حقوق و هم فرصتهای شغلی را تحت
تاثیر قرار میدهد و همزمان از نظر زندگی فردی و اجتماعی نیز تبعات ســنگینی را در پی خواهد
داشت.

فارغ التحصیالن:

ســال تحصیلی جاری دانشآموزان و دانشــجویان به شدت تحت تاثیر شــیوع بیماری کرونا یا

کووید  ۱۹قرار گرفت .آنها دچار شــدیدترین اختالل آموزشــی طول تاریخ بشــر شــدند و در عین
حال از نظر آزمونهای پایان ســال تحصیلی و ارزیابی نهایی نیز مشــکالت عدیدهای را پشــت سر
گذاشتند .از لحاظ اقتصادی نیز بخشهای عمده اقتصاد جهانی در یک رکود قرار گرفته است که
فشــارهای مالی وارد بر خانوادهها را تشدید کرده است .برای دانشجویان یا دبیرستانیهایی که
فارغ التحصیل میشوند و میخواهند وارد بازار کار شوند ،این امر مسئله بغرنجی است که باعث
میشــود آنها مشاغلی با حقوق پایین تر را قبول کنند .تحقیق ( ))2012( .Oreopoulos et alنشان
میدهد که تبعات این امر میتواند برای تازه واردان به بازار کار دارای تاثیرات منفی بلند مدت تری

راه حل

باشد.

تعطیلی جهانی مدارس و مراکز آموزشــی باعث شــده است که در روند یادگیری دانش آموزان
اختــاالت عمیــق و غیرقابل جبرانی روی دهد .از ســویی دیگر در روند ارزیابیهــای دانشآموزان
نیز مشــکالت جــدی روی داده و در عین حال ،ســطح کیفی این ارزیابیها نیز به نحو چشــمگیری
تنزل پیدا کرده اســت .اما برای کاهش اثرات منفی این وضعیت چه کار میشــود کرد؟ در گام اول،
مدارس نیازمند منابع و توجه اضافی هســتند تا بتوانند اثرات این تعطیلیهای طوالنی مدت را
بر کیفیت آموزشــی دانش آموزان و در ابعاد مختلف به حداقل رسانده و مدیریت کنند .وقتی که
مدارس دوباره باز شدند این منابع اضافی باید به صورت هدفمند هزینه شود .اینکه این منابع
چگونه مصرف میشــود و چگونه بر دانشآموزانی که بیشــترین تاثیر را از این وضعیت متحمل
شــدهاند ،متمرکز میشــود جای کار و تحقیق دارد و در اصطالح خودش پرسش مهمی است که
باید ذهن سیاستگذاران حوزه آموزش را به خود معطوف کند .از سوی دیگر با توجه به اهمیت
عامل ارزیابی و امتحان در فرایند یادگیری مدارس ،باید به جای تعویق یا کنســل کردن امتحانات،

| رسانه الکترونیک | سال دوم | شماره | 10
ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی

15

: مهارتها و یادگیری،مدارس
 بر آموزش۱۹ تاثیر بیماری کووید

های بهداشــتی پیدا کرده و بهراههای موثرتری را برای برگزاری دقیق اما مبتنی بر دســتورالعمل
 برای فارغ التحصیالن دبیرستانی یا دانشگاهی نیز سیاست گذاران باید سیاستهایی.اجرا درآورد
ها به بازار کار حمایت کند تا از انباشــت بحران بیکاری دررا در دســتور کار قرار دهند که از ورود آن
.اقتصاد کشورها جلوگیری شود
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یادداشت

تقـویت نقش خانوادهها
در آموزش دانشآموزان در شرایط کرونا
نگرانی در مورد شروع سال تحصیلی كمكم در خانوادهها ،معلمان ،مدیران و
دانش آموزان در حال شكلگیری است.
شــادان ،دانــش آمــوز پایــه دهم رشــته تجربــی نگــران ادامــه آموزشهای
غیرحضوری اســت و دعا میكند كه ســال تحصیلی به صورت حضوری تشكیل
شــود ،دلش برای همكالســیها و معلمانش تنگ شــده؛ او میگوید بعضی از
معلمان توانایی برگزاری كالس به صورت غیرحضوری را نداشــتند و مشــكالت
اینترنتی و ارزشیابیهای غیر واقعی در فضای مجازی هم ما را كالفه كرده بود.
روحهللا رضاعلی

خانم پازوكی كه مدیر مدرسه و مدرس استانی و كشوری بوم است میگوید
ســال تحصیلی گذشته به اندازه  ۵سال تحصیلی زحمت ،استرس و فشار كاری
داشــت و نبود امكانات ،زیرســاختهای فنی و مهارتــی و از طرفی موضوع عدم
رعایت بهداشــت كه ناشی از نبود آموزش ،فرهنگســازی و مشكالت اقتصادی
اســت ،چالشهــای فراوانی را برای مــا ایجاد كرده بــود؛ از طرفی تنــوع و تعدد
بخشنامههای گوناگون از سوی مسئولین آموزش و پرورش نه تنها كمكی برای
مدارس نبودند بلكه بســیار دســت و پاگیر و گرهی به گره های مدرسه اضافه
میكردند.
خانم مباشــری كه از اولیای دانشآموزان اســت آرزو میكند هرچه ســریعتر
مدرســه باز شود تا شــرایط آرام و عادی به فضای خانهاش برگردد .او كه خیلی
نگران یادگیری فرزندانش هم هســت؛ میگوید :كاش میشــد ســال تحصیلی
گذشــته را دوباره تكرار كرد چون بچههــا در این آموزشهای غیرحضوری چیزی
یاد نگرفتند.
مهر  ۱۴۰۰میآید و مدارس وقتی باز شوند معلمان با دانش آموزانی روبه رو
خواهند شد كه با قبل متفاوت هســتند .خانهنشینی رفتارهای بچهها را تغییر
داده اســت و شاید الزم باشد كه از خدمات مشــاورهای برخوردار شوند عدهای
اضافــه وزن پیدا كردهاند و از تحرك كافی برخوردار نیســتند و گویی به بیتحركی
هم عادت كرده باشند.
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تقـویت نقش خانوادهها
در آموزش دانشآموزان در شرایط کرونا

از نظر درســی برخی از آنها دروس سال گذشته را به درستی یاد نگرفتهاند .مشاركت اولیاء در
برنامهها و فعالیتهای مدرســه كمرنگ شــده است آنها نیز نســبت به مدرسه رفتار متفاوتی
خواهند داشت و انتظارات جدیدی دارند.
هر چند ممكن اســت مدارس باز شوند اما همچنان رعایت پروتكلهای بهداشتی میبایست
ادامه داشــته باشــد و این موضوع نیازمند ســرمایهگذاری در آموزش و فرهنگسازی و تمهید
مقدماتی برای تهیه الزامات و وسایل بهداشتی را میطلبد.
ً
به نظر میرسد آموزش و پرورش جهان شاهد تحوالتی شگفت خواهد بود كه قطعا متفاوت از
دو سال اخیر خواهد شد ،آموزش دیگر مسیر روشن و یكنواختی را نخواهد داشت .آموزش گروهی
احتمــاالً جای خودش را در بســیاری از دروس به آموزشهای انفرادی و یــا مطالعه آزاد میدهد.
قطعاً موضوع تربیت شــهروند الكترونیك و مســئولیت پذیر پررنگ خواهد شد .توانمندیهای

آمــوزش مجازی و تولیــد محتوای الكترونیكی بــرای معلمان و دانشآمــوزان در صدر دوره های
آموزشی قرار خواهد گرفت .نظام تربیت معلم نقشهای جدیدی را برای معلمان تعریف خواهد
كرد تا معلمان بتوانند در شرایط پیش بینی نشده توانایی برنامهریزی و مدیریت داشته باشند.
كتابهای درســی هم میبایست خود را مطابق با شرایط پیش بینی نشده آماده كنند .محتواها
می بایست طوری سازماندهی شوند كه در صورت عدم امكان آموزشهای حضوری و حتی نبود
معلم بتوانند مدیریت یادگیری را به خود دانشآموزان واگذار كنند .تولید محتواهای الكترونیكی
اعم از كتابهای درســی دیجیتالی و تعاملی میبایســت در دســتور كار قــرار گیرد و نقش بخش
خصوصی نیز با توجه به سیاست كلی عدالت آموزشی مجدد بازتعریف شود.
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در دو ســال اخیر متوجه شدیم كه خانوادهها نقش بیشتری در آموزش خواهند داشت و باید
به نقش آنها به ویژه در موضوع تربیت و مهارتهای زندگی توجه و اعتماد بیشــتری كرد قطعاً
شیوههای ارزشیابی میبایست متحول شوند و به جای اصرار بر امتحانات نهایی ،كتبی و حضوری
چاره دیگری اندیشــید ،همان طور كه منابع یادگیری دانش آموزان متنوع و متعدد خواهد شــد؛
میبایست شیوههای ارزشیابی را نیز متحول كرد.
شاخصها و استانداردهای یك مدرسه مطلوب میبایست مجدد با توجه به تجربه اخیر تغییر
كند .....
بنابراین همه اركان نظام تعلیم و تربیت میبایست مورد بازنگری قرار گیرد و نقشهای جدیدی
برای آنها تعریف شود اما با توجه به ساختار فعلی وزارت آموزش و پرورش این چرخش و تحول
سخت و شاید از عهده آموزش و پرورش موجود برنیاید .دوران كرونایی فرصت بسیار مطلوبی
را فراهم كرده اســت تا ســاختار تشكیالتی سخت ،حجیم و سلســله مراتبی نظام آموزشی ما به
ســاختاری كوچك چابك تخصصی و هوشمند تبدیل شــود حتی اجرای مصوبات مانده از  ۱۰سال
پیش سند تحول هم نمیتواند موجب آن تحول عظیم و بنیادین شود چراكه نشان داد انعطاف و
برنامهریزی براساس شرایط موجود حداقل برای نظام آموزشی ما و خانوادهها بسیار پرهزینه
بود كه میبایست به آن توجه كرد .اما فرصت دیگری كه برای نظام آموزشی ما فراهم شده روی
كار آمدن دولت و انتخاب رئیس جمهور جدید است كه در اولویت قرار دادن آموزش و پرورش برای
دولت جدید شرط الزم هست اما كافی نیست لذا می بایست یك تحول فكری و نرم افزاری در نظام
تعلیم و تربیت ما رخ دهد ،استفاده از نیروهایی كه فكر و توان جوانی دارند و در عین حال شایسته
پذیرش مســئولیت خطیر در آموزش و پرورش  ۱۴۰۰ایران را دارند؛ می بایســت در صدر تحوالت
دولت جدید باشد .انشاهللا
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جشنواره تصویرگری جلد کتابهای درسی
با هـدف کیفی سازی برگزار می شود

دبیر اولین جشنواره تصویرگری جلد کتابهای درسی دوره ابتدایی ،کیفی سازی جلد
کتابها را یکی از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد.
مجید ذاکری در گفت و گو با روابط
عمومی و امور بین الملل سازمان
پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی
با این توضیح که ســابقه برگزاری
جشــنواره تصویرگــری کتابهای
درسی در دهه هشــتاد نیز وجود
داشت ،اظهارکرد :این رویداد اولین
جشــنواره تصویرسازی کتابهای

گفتگو از:
فاطمه سادات عبادی

درسی است ولی چهارمین رویداد
از این دسته فعالیتها در سازمان
محسوب میشود .جشنوارههای
قبلی درباره تصویرســازی متن کتابهای درســی بود و این جشــنواره به شکل
اختصاصی راجع به جلد کتابهای درسی است.
وی گفت :ویژگی جشنواره تصویرگری جلد کتابهای درسی این است که کارهای
منتخب هنرمندان عالوه بر دریافت جایزه نقدی و امتیازاتی که برای آنها در نظر
گرفته شــده در صورت انتخاب بهعنوان طراحی جلد همان کتابی که کار کردهاند
در سال بعد منتشر شود.
ذاکــری درباره ضــرورت برگزاری اولین جشــنواره تصویرگری جلــد کتابهای
درســی ،اظهارداشت :از آخرین جشنواره تصویرســازی کتابهای درسی بیش از
 10سال گذشــته و در این سالها بهشدت مشغول آمادهسازی محتوا و تصاویر
کتابهای جدیدالتالیف بودیم که بعد از تغییر پایههای درســی اول تا پنجم اتفاق
افتاد .آن زمانی که الزم بود روی کیفیســازی تصاویر جلد زمان بیشتری گذاشته
شــود ،متاســفانه نشــد؛ اگر هم ایــن اتفاق افتاد ،مــوردی بود .تعــداد عناوین
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کتابهای درســی زیاد است و بیشــتر انرژی صرف این شــد که کتابها تا اول مهر آماده شوند و
در اختیار دانشآموزان قرار بگیرند .از اوایل ســال جدید فراغتی نســبی پیدا شــد تا بتوانیم روی
کیفیسازی برخی تصاویر در رأس آن جلد کتابها کار کنیم.
ذاکــری در مورد نحوه مشــارکت دیگر نهادها با این رویداد ،توضیــح داد :با توجه به این که کار
تصویرگری اســت و از ســویی هم بحث جلد مربوط به حوزه گرافیک میشــود از انجمن طراحان
گرافیک دعوت کردیم که در شــورای سیاســتگذاری و داوری با جشنواره همکاری داشته باشند.
انجمن تصویرگران کتاب کودک و بسیج هنرمندان تهران نیز در این رویداد مشارکت دارند.
دبیر اولین جشنواره تصویرگری جلد کتاب های درسی تصریح کرد :تمامی هنرمندان حوزههای
گرافیک و تصویرســازی بدون پیش شرط سنی میتوانند در این جشنواره شرکت داشته باشند
یعنی تمام هنرمندانی که در بحث گرافیک و تصویرگری فعال هستند.
اولین جشــنواره تصویرگری جلد کتابهای درسی با هدف ارتقای جایگاه تصویرگری آموزشی،
تربیتــی و نقش موثر آن در نظام تعلیم و تربیت و همچنین شناســایی تصویرگران و هنرمندان
خالق ،توانمند و متعهد در حوزه آموزشی برگزار می شود.
عالقمندان می توانند فراخوان برگزاری اولین جشــنواره تصویرگری جلد کتابهای درسی دوره
ابتدایی و کلیپ جشنواره را اینجا مشاهده نمایند.
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اخبـار دفتر انتشارات
و فناوری آموزشی
سومین شماره رشد آموزش زبان و ادب فارسی منتشر شد

ســومین شماره رشــد آموزش زبان و ادب فارسی (شماره پی در پی  ،۱۳۲بهار

 )۱۴۰۰در  ۴۸صفحه منتشــر شد .فهرســت مطالب این شماره از رشد آموزش
زبان و ادب فارسی به شرح زیر است:

سرمقاله

• َ
همــه اجــزای
َ
َ
ــقان اند!
عاش
عالم
ِ

 /دكتــر محمدرضا
سنگری

آموزشی تحلیلی
مانلی نورانی

• قســـــمت دوم

میزگــرد ارزشــیابی
كتابهـــای فارســی
و نـــــــــگارش دوم
متوسطه  /جواهر مؤذنی
• بررســی تأثیر كاربــرد آیات قرآن و احادیث در شــاهنامه؛ بر اســاس تألیفات
فردوسی شناسی از سال  1357تا  / 1387زهرا قربانی پور
• تحلیل شــیوه آموزش توســعه مطلب «بــارش فِكــری» در تقویت نگارش
دانشآموزان پایه دهم  /دكتر علی اكبر كمالی نهاد ،حسن فالحی
• َقلب  /علیرضا بدیع
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• نحو زبان در تاریخ بیهقی بررســی جمله و ســاختمان آن در درس «قاضی ُبســت»  /محمد
مهدی پورقدیمی
توگو با سركار خانم مریم نباتی)  /مصاحبه كننده :دكتر علی اكبر
• در دامنههای خوشاكو؛ (گف 
كمالی نهاد
• جایگاه فرهنگ و اخالق در نظام آموزشی؛ با تكیه بر سند تحول بنیادین و اساسنامه دانشگاه
فرهنگیان  /فاطمه جعفری كلیبر ،معصومه حسن پور كهنمویی
• درآمیختن اِغراق با ترفندهای دیگر ادبی  /محسن اعال ،نور مازندران

معلمان شاعر

• َبهار  /علیرضا قزوه ،سعید بیابانكی ،دكتر علی سلطانی گرد فرامرزی

یادداشتها؛ نكتهها

• یادداشتها؛ نكتهها (خبری سخت ناخوش در لشكرگاه)  /بیژن صمدی

رشد آموزش فیزیك ،شماره  ۱۲۹در بهار  ۱۴۰۰منتشر شد

سومین شــماره رشد آموزش فیزیك (شــماره پی در پی  ،۱۲۹بهار  )۱۴۰۰در  ۴۸صفحه منتشر

شد .فهرست مطالب این شماره از رشد آموزش فیزیك به شرح زیر است:

سرمقاله

• عدالــت آموزشــی  /احمدرضــا

اعرابی

پژوهشی

• آموزش بدون مــدارس در دوران

كوویــد ـ  / 19یونــگ ژائــو ،ترجمــه
روحهللا خلیلی بروجنی
• تلنبــه شــگفت انگیز؛ مــروری بر
عملكرد فیزیكی قلب  /حنانه رفیعی
• مطالعــه پرتوهــای نــور با تلفن
هوشــمند  /نوشــته :آنتونی ژیرو و همكاران؛ مترجمان :محمدرضا مباركــی ،هیوا احمدی نیا و
عزیز خدادادی
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اخبار دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

توگو
گف 

توگو با مجید عتیقی؛ دبیر فیزیك نام آشنای كشور  /احمد احمدی
• معلم باید بتواند...؛ گف 

آموزشی

• بررسی عملكرد خازن و عوامل مؤثر بر آن به كمك آزمایشگاه مجازی  / PhETنساء احمدزاده

تجربه های آموزشی

• لــذت آزمایــش؛ نگاهی به نقش آزمایشــگاه در تدریس علوم  /عارفه علیــزاده واجاری ،رعنا

علیزاده واجاری
• مقاومتهای انسانی!  /سمیرا كاشفی

تاریخ علم

• مایكل فارادی ،دانشمندی تجربی  /محمد ساعد غفوری

اخبار علمی

• تازههای جهان فیزیك  /علی رادپی ،احمدرضا اعرابی
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کتاب «ارتباطات انسانی
در کالس درس» منتشر شد
انتشــارات مدرسه با هدف معرفی اصول اولیه ارتباطات در کالس درس ،روابط
انســانی بین معلمان و دانشآمــوزان کتاب «ارتباطات انســانی در کالس درس»
نوشته دکتر علی اکبر فرهنگی را منتشر کرد.
ترس از ارتباطات شــاید امروزه به عنوان یکی از مشکالت اساسی اکثر انسانها
ولو انسانهای فرهیخته است .صحبت در برابر جمع هر چند گروهی کوچک برای
بسیاری دشوار است و آنها را بر آن میدارد که از صحبت کردن بپرهیزند و از طرح
خواسته یا مسئله خود اجتناب ورزند.
مهربانو ابدیدوست

در متــن کتاب آمده اســت:
«حتما بــه این دســت موارد
برخوردیــد کــه دانشــجو،
دانشآمــوزی یــا هنرجویــی
سراســر ساعت کالس ساکت
بوده و ســوالی مطرح نکرده
اســت اما در راهرو به تنهایی
استاد را مدتها نگه میدارد
و انــواع ســوالهایی را کــه
میتوانست در ساعت کالس مطرح کند ،یکی پس از دیگری میپرسد .حال بپرسید
چرا در ساعت کالس مطرح نکردید؟ جواب می دهد رویم نشد».
بنابــر این گزارش :کتاب«ارتباطات انســانی در کالس درس» مشــتمل بر یازده
فصل اســت که در فروشــگاههای سراسر کشــور و همچنین فروشگاه اینترنتی
انتشــارات مدرســه در اختیار معلمان فرهیخته و مجرب ،دانشجویان پر شور و
نشاط دانشکدههای علوم تربیتی و مراکز تربیت معلم فارسی زبان قرار گرفته تا
اصول اولیه ارتباطات در کالس درس و روابط انسانی بین معلمان و دانشآموزان
آشنا سازد.
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مجموعه «خوب ،بد ،کدام یک؟»
درکتابفروشیها
«خوب ،بد ،کدام یک؟» عنوان مجموعه ســه جلدیای است که با هدف آموزش
با مهارتهای زندگی برای کودکان توســط مژگان ملکی نوشــته شــده و از طرف
انتشارات مدرسه منتشر شده است.
آموزش خوبــی و بدیها یا
آگاهی بخشــی از مهارتهای
زندگــی بــه کــودکان بــرای
خانوادههــا ارزش زیادی دارد
مهربانو ابدیدوست

و هــر کســی تــاش میکند
خوبیهــا را بــه فرزنــدش
بیامــوزد و از بدیها آگاهش
کند .هر کدام از آنها قالبهایی
را در نظر میگیرند تا بتوانند
در عملکرد کودکان تاثیر بســزایی داشته باشــند از جمله این قالبها عبارتند از:
داســتانخوانی ،قصهگویی ،بازی ،شــعر و ...در همین راستا انتشارات مدرسه با
چــاپ مجموعهی ســه جلدی «خــوب ،بد ،کدام یــک؟» با نامهــای «رفتار دینی/
امــر به معروف و نهی از منکر»« ،بهداشــت فردی» و «نظــم و ترتیب» در قالب
داســتانهایی کوتاه با تصاویر رنگی و گویا و با زبانی کودکانه و با توجه به روحیه
کودکان آنها را با سه مهارت زندگی به ترتیب نام مجلدها آشنا میسازد .هر یک از
مجلدها دارای به ترتیب  10و  9و  8داستان کوتاه هستند که اغلب آنها در فضای
مدرسه میگذرد.
مجموعه سه جلدی «خوب ،بد ،کدام یک؟» در فروشگاههای سراسر کشور و در
فروشگاه اینترنتی انتشارات مدرســه  enmabazar.irدر دسترس عالقمندان قرار
دارد .همچنین نسخه الکترونیک این مجموعه را میتوانید از فیدیبو و اپلیکیشن
بوفه تهیه کنید.
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«سالمت و ایمنی؛ اصول اولیه»
منتشرشد
کتاب «سالمت و ایمنی  »...با هدف معرفی رایجترین اصول سالمت ،بهداشت و
ایمنی در محل کار از طرف انتشارات مدرسه منتشر و روانه بازار نشر شد.
ســالم و ایمــن ماندن در محیط کار اهمیــت زیادی دارد .فارغ از آنکه مشــغول
انجام چه کاری در شــرکت یا ســازمان خود هستید ،کم کردن مخاطرات ،بیماری و
آسیبهای جسمی و راونی مربوط به کار بسیار مهم است .بنابراین رعایت اصول
سالمت و ایمنی در محل کار پیش از هر چیز تضمین کننده سالمت کسانی است
که در محیط کار حضــور مییابند و فعالیت میکنند .پس از آن افزایش بهرهوری
مهربانو ابدیدوست

و جلوگیــری از لطمــه خوردن به جریان کار موضوعی اســت که بــا رعایت اصول
بهداشت ،سالمت و ایمنی در
پی آن هستیم .کتاب «سالمت
و ایمنی؛ اصول اولیه» نوشته
والریلیســون و ترجمه نگین
نظری به شــرح برخی از رایج
ترین اصول سالمت در محل
کار میپــردازد .ایــن کتــاب با
تصاویــری واضــح و رنگــی
مربوط به متن نگاشته شده
همراه با نکات کلیدی اصول ایمنی را آموزش میدهد.
«ســامت و ایمنی؛ اصول اولیه» با 103صفحه رنگی در فروشــگاههای سراسر
کشــور وهمچنین در فروشگاه مجازی انتشــارات مدرسه در دسترس مخاطبان
قرار دارد.
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کتاب «شهید شیخ عباس شیرازی»
درکتابفروشیها
به مناسبت  18خرداد؛ سالگرد شهادت شهید شیخ عباس شیرازی زندگینامه
داستانی فرمانده تبلیغات جبهه و جنگ در قالب کتابهای چلچراغ با نام «شهید
شیخ عباس شیرازی» از سوی انتشارات مدرسه روانه بازار نشر شد.
کتاب «شهید شــیخ عباس شــیرازی» به قلم عزتهللا الوندی با هدف آشنایی
بیشــتر نســل جوان و نوجوان از زندگی فرمانده نوشــته شده اســت .این کتاب
زندگینامه داســتانی فرمانده از تولد تا شــهادت اســت .در قسمتی از کتاب آمده
اســت «:شــیخ عباس گفت :یکی دیگر از خاطرات مال ماه رمضان اســت .آمدند و
مهربانو ابدیدوست

گفتند تعطیل کنید این بساط سخنرانی را .گفتم کار من تبلیغ است .من غیر این کار
دیگری ندارم .بعد از کلی چانه
زنی گفتند تبلیغ کنید ،اما بی
ســرو صدا و دردســر .حرف
از شــاه و خمینــی و این جور
موضوعات موقوف .تا شــب
بیســت و ســوم دنــدان روی
جگر گذاشــتم و اشــاره ای به
قیام پانزده خــرداد و رهبری
امــام خمینــی نکــردم اما آن
شب طاقتم تمام شد .جوش
آوردم و از ظلم و ستم خاندان پهلوی حرف زدم .در مجلس غوغایی به پا شد.»...
بنابر این گزارش؛ مجموعه «چلچراغ» زندگینامه مشــاهیر و شــخصیتهای
معاصر صد سال اخیر را شامل میشود ،هدف از این مجموعه آشنا کردن نسل
نوجــوان و جوان با زندگی پر فروغ چهرههای درخشــان عصر حاضر اســت که با
استفاده از راه و رسم آنان ،در فراز و نشیب زندگی استوارتر گام بر میدارند.
کتاب « شــهید شــیخ عباس شــیرازی» با  84صفحه و قیمت  13000تومان در
فروشگاههای سراسر کشور و همچنین در فروشگاه اینترنتی انتشارات مدرسه
 enmabazar.irدر دسترس مخاطبان قرار دارد.
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«مدیریتمدرسه
با رویکرد اسالمی» منتشر شد
کتاب پژوهشی «مدیریت مدرسه با رویکرد اسالمی» با هدف آموزش ویژگیهای
مدیریت مدرسه با رویکرد اسالمی و ارائة الگوی مفهومی در میان کارگزاران تربیتی
جامعه ایران از طرف انتشارات مدرسه منتشر و روانه بازار نشر شد.
از مدیریت با رویکرد اسالمی
تعاریف متعددی شــده است
که این تعاریف ،بسته به زاویه
دیــد و نوع نــگاه ارائهدهنده
مهربانو ابدیدوست

آن ،تفاوتهایی دارند .اما کتاب
«مدیریت مدرســه با رویکرد
اسالمی :معرفی ابزار سنجش
معتبــر و ارائه مــدل» ضمن
بهرهگیــری از علــوم جدیــد
مدیریــت؛ مفاهیــم مدیریت
اسالمی را از بطن متون و مفاهیم دینی و قرآنی ،تجارب موفق و آراء و اندیشههای
متخصصان و مدیران مسلمان با دغدغهها و آرمانهای دینی و اعتقادی آنان و نیز
سایر نوشتارهای مرتبط موجود ،استخراج و تدوین کرده است.
تیم پژوهشــی؛ دکتر حیدرتورانی ،دکتر اعظم موالیی و دکتر شهره حسینپور
بــا تکنیک تحلیل محتوا ایــن کتاب را در چهار فصل در قالــب ابعاد و مؤلفهها زیر
شناسایی و ارائه دادهاند که عبارتند از :
 -1مدیر :ویژگیهای فردی مدیر مدرسه ،سبک رهبری
 -2کارکنان :گزینش و جذب ،نگهداشت ،آموزش ،ارتباطات ،ارزشیابی
 -3دانشآموزان :تربیت جســمانی ،تربیت علمی ،تربیت اخالقی و دینی ،تربیت
اجتماعی ،تربیت فنیو حرفهای ،تربیت هنری
 -4منابع :سرمایة اجتماعی ،سرمایة اطالعاتی ،سرمایة مالی و فیزیکی
 -5فرهنگ مدرسه :ارزشها و نمادها
 -6والدین :آموزش و مشارکت.
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عکس :رضا رادپور | یازدهمین جشنوار ه عکس رشد
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عالقمندان جهت انتشــار مطالب خود اعم از چكیده ،مقاله و یادداشت تخصصی مرتبط با حوزه تعلیم
و تربیــت ،الگوهــای تدریس ،برنامهریزی آموزشــی و ...آثار خود را حداكثــر در دو صفحه  A4به تحریریه
نشریه به نشانی  oerp@chmail.comارسال فرمائید .مطالب پس از بررسی منتشر میشود.
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