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معلمین توجه داشته باشند و این هم
یکی از مسئولیتهای مهم معلمین

است که باید از فکر مخاطب خودشان
-دانشجو و دانشآموز و جوان و طلبه

و غیــره -صیانــت کننــد؛ همچنان که
شهید مطهری این کار را میکرد.
حضرت آیتهللا خامنهای

(مدظلهالعالی)

 12اردیبشهت 1400
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نخستین همایش ملی تعلیم و تربیت در گام دوم انقالب
اسالمی ،بهمن ماه برگزار میشود

تاثیرات اختالالت آموزشی و بسته شدن مدارس در دوران
شیوع بیماری کرونا بر سالمت ذهنی دانشآموزان (با تاکید بر
دانش آموزان استثنایی و دارای نیازمندیهای خاص)
یادگیری ترکیبی و آموزش
در همه گیری ویروس کرونا

تمدید مهلت ثبت سفارش ،بارگذاری رمزینههای سریع پاسخ،
اجرای آزمایشی زبان آلمانی و ...در نشست خبری
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

راهبردهای زیرنظام برنامهی درسی در چرخشهای
تحولآفرین ،ابالغ شد
الگوی مفهومی برنامهریزی درسی
صنایع دستی طراحی میشود

اخبار دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
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نخستین همایش ملی تعلیم و تربیت در گام
دوم انقالب اسالمی ،بهمن ماه برگزار میشود

نخستین همایش ملی تعلیم و تربیت در گام دوم انقالب اسالمی ،بهمن ماه  1400با
تأکید بر تربیت انقالبی در منظومهی فکری حضرت امام خمینی(ره) و آیتاهلل
العظمیخامنهای(مدظلهالعالی)برگزارمیشود.

بــه گزارش روابط عمومی و امور بینالملل ســازمان پژوهــش و برنامهریزی
آموزشــی ،بر اساس این گزارش این همایش با اهداف اندیشهورزی ،ایدهپردازی،
نظریهپــردازی و تولید ادبیات علمی در زمینهی تعلیم و تربیت انقالبی با رویکرد
منظومــهی فکــری امــام خمینــی(ره) و رهبر معظــم انقالب اســامی حضرت
تهللاالعظمی خامنهای(مدظلهالعالی)؛ فرهنگســازی ،گفتمانســازی و تبیین
آی 
معــارف انقالب اســامی بــا محوریت حوزهی تعلیــم و تربیت ،تمهید کاربســت
عملــی اندیشــههای تربیتــی امــام خمینــی(ره) و رهبرمعظم انقالب اســامی
تهللاالعظمــی خامنهای(مدظلهالعالی) در نظام فرهنگی آموزشــی و
حضــرت آی 
تربیتی کشــور ،پاسخگویی نظاممند و روشمند به مسائل و چالشهای حوزهی
تعلیم و تربیت کشــور ،زمینهســازی برای گفتگوی مؤثر علمی ،حمایت فکری و
علمی از نخبــگان و فرهیختگان فعال در حوزهی تعلیم و تربیت انقالبی و ارتقاء و
اصالح ســاختار و نظام آموزشی تربیتی مبتنی بر گفتمان اصیل انقالب اسالمی و
زمینهسازی تحقق تحول بنیادین در آموزش و پرورش در بهمن ماه 1400برگزار
میشود.
رویکردهای این همایش شــامل ترســیم و تدوین منطق پشتیبان ،امتداد و
الزامات دیدگاههــا و اقدامات کالن حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقالب
تهللاالعظمی خامنــهای (مدظلهالعالی) در زمینــهی تعلیم و تربیت،
حضــرت آی 
اســتخراج نواندیشــیها و تقریر نظریه از دیدگاههای حضــرت امام خمینی(ره)
و رهبــر معظــم انقــاب در زمینــهی تعلیــم و تربیت ،طراحــی و تدویــن الگو و
مدلهای شــناختی و رفتــاری در حوزهی تعلیم و تربیت بــا توجه به دیدگاههای
حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقالب و گســترهی پژوهشها با اولویت
مطالعات تطبیقی و مقایسهای ،مطالعات میان رشتهای و فراتحلیلی ،مطالعات
آیندهپژوهی ،آیندهنگاری و آیندهاندیشی میباشد.
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این همایش در پنج محور و موضوع مبانی نظری تعلیم و تربیت انقالبی ،تمدن نوین اسالمی و
تعلیم و تربیت انقالبی ،ساحتهای تعلیم و تربیت انقالبی ،راهبردها و رهیافتهای تعلیم و تربیت
انقالبی و عوامل و نهادهای تعلیم و تربیت انقالبی برگزار میشود.
از جمله برنامههای این همایش میتوان به حمایت از طرحهای پژوهشی ،حمایت از پایاننامهها
و رســائل حوزوی و دانشــگاهی ،برگزاری نشست و کرســیهای علمی ،برگزاری کارگاههای علمی،
انتشار مقاالت ،انجام مصاحبههای تخصصی و برگزاری نمایشگاه محصوالت اشاره کرد.
شایان ذکر است تاریخ ارسال چکیده مقاالت  30/8/1400و تاریخ ارسال اصل مقاالت 30/10/1400
و زمان برگزاری این همایش بهمن ماه  1400میباشد.
عالقمنــدان میتوانند آثار خود را به نشــانی دبیرخانهی معاونت پژوهش و فناوری دانشــگاه
فرهنگیان ،مدیریت پشــتیبانی و تولید علم بومی و پست الکترونیک tat@cfu.ac.ir :ارسال کنند.
نشانی وب سایت همایش  Www.tat.cfu.ac.irمیباشد.
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تاثیرات اختالالت آموزشی و بسته شدن مدارس
در دوران شیوع بیماری کرونا بر سالمت ذهنی
دانشآموزان (با تاکید بر دانش آموزان استثنایی
و دارای نیازمندیهای خاص)
شــیوع بیماری کرونــا یا  covid-19در ســال  ۲۰۱۹میالدی و دســتورالعملهای
فاصلهگذاری اجتماعی که بسیاری از کشورها برای مقابله با آن به اجرا گذاردند،
موجب اختالل اساســی در بســیاری از عادات روزانه و زندگی عادی شــده است.
در همین راســتا نیز براساس گزارش یونســکو تا به امروز ،مدارس در سرتاسر
جهان و بیش از  ۱۸۸کشور به حالت تعلیق یا تعطیل کامل درآمدهاند .براساس
همیــن گزارش بیــش از  ۹۰درصد دانش آموزان در سراســر جهان ،یعنی چیزی
بیش از یک و نیم میلیارد دانشآموز از رفتن به مدرســه باز ماندهاند و آموزش
خود را از طرق دیگری پیگیری میکنند .بر این اســاس  Audrey Azoulayمدیرکل

برگرفته از:

سایت مجله لنست به آدرس
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نوشته:
جویس لی

یونســکو اخطار داده است که سطح و سرعت اختالل آموزشی که امروز جهان با
آن روبروســت در تاریخ بشر بیسابقه بوده اســت .برای کودکان و نوجوانان و با
توجه به نیازهای ســامت روانی آنها ،این اختالل آموزشی و تعطیلی مدارس به
معنی فقدان و عدم دسترسی به منابعی است که آنها معموالً از طریق مدارس

به آنها دسترسی داشتهاند و نقش کلیدی را در سالمت روانی آنها ایفا میکرده

مترجم:
دکتر سعید حسنزاده

اســت .در یک تحقیق گســترده که توسط یک ســازمان خیریه در مورد سالمت
روانی به نام  YoungMindsانجام شــده است و بیش از  ۲هزار و  ۳۱۱شرکتکننده
جوان را در کشــور انگلســتان (که دارای ســابقه بیماریهای روانی بــوده اند) در
بر میگیرد ،مشــخص شده اســت که بیش از  ۸۳درصد شرکتکنندگان در این
تحقیق اعالم کردهاند که شــیوع این بیماری شــرایط زندگی را برای آنها بســیار
بدتر کرده اســت ۲۶ .درصد هم اعالم کردند که آنها بــه حمایتهای الزم روانی
دسترســی ندارند .چرا که بســیاری از حمایتهای روانی نظیر خدمات حضوری
و رو در رو و مشــاورهها و گروه درمانیها به دلیل شــیوع بیماری کرونا کنســل
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شــدهاند و حمایتها و مشاورههایی که به وســیله تلفن و یا به صورت آنالین صورت میپذیرد،
برای آنها بسیار چالش برانگیز و ناکافی است.
این یک واقعیت اســت که حضور در مدرسه و رفتن سر کالس به صورت فیزیکی یک مکانیسم
مهــم جهت مواجهه با اختالالت و مشــکالت حوزه ســامت روان برای دانشآموزانی اســت که از
این مشــکالت رنج میبرند .وقتی مدارس بســته هســتند ،آنها گویی که لنگر ثبــات را در زندگی
روزمره خود از دســت میدهند و عالئم بیماری تشدید میشود .به گفته دکتر  Zanonia Chiuیک
روانشناس بالینی در هنگکنگ که با کودکان و نوجوانان دارای مشکالت روانی کار میکند ،پیش از
شــروع بیماری کرونا رفتن به مدرســه برای بعضی از دانشآموزان که از مشکالت سالمت روانی
مانند افسردگی رنج میبردند ،ممکن است بسیار چالش برانگیز و سخت بوده باشد ،اما حداقل
آنها باید وظایف روزانه مدرسه را انجام میدادند و به این ترتیب میتوانستند ذهن خود را کنترل
کرده و به نوعی مشــکل ســامت روانی خود را مدیریت کنند .اما حاال که مدارس بسته هستند،
بســیاری از آنها خودشــان را برای هفتهها در اتاقشان حبس میکنند و حتی از استحمام و دوش
گرفتن نیز خودداری میکنند ،کمتر غذا میخورند و از بســتر خود به ســختی برمیخیزند .به این
ترتیب برای بعضی دانشآموزان که از افســردگی رنج می برند وقتی مدارس باز شود و زندگی به
حالت عادی برگردد ،وفقدادن خود برای برگشت به زندگی عادی بسیار سخت خواهد بود .کودکان
اســتثنایی مثل کودکان دارای مشکل اوتیسم و یا دارای مشکالت ســامت روانی مثل افسردگی،
نیازهای آموزشــی ویژهای دارند و به این ترتیب در این شــرایط در خطر قابل توجهی هستند .به
گفته دکتر  Chi-Hung Auاز دانشــگاه هنگ کنگ در چیــن ،این گونه دانشآموزان وقتی برنامههای
روزمره و روتین زندگی آنها دچار اختالل میشــود ،ممکن اســت به راحتی سردرگم شوند و دچار
مشکالت خلقی و رفتاری شوند .در حالی که به دلیل شیوع بیماری کرونا جلسات گفتگو درمانی و
کالسهای گروهی مهارت افزایی تعطیل شده است ،این امر موجب توقف روند درمان و پیشرفت
آنها میشــود و فرصت بهبود و توسعه مهارتهای اساسی از این دانش آموزان سلب میشود.
در نتیجــه الزم اســت تا از طریق بعضی راههــای خالقانه ،نظیر برگزاری جلســات گفتگو و تمرین
مهارتهای اجتماعی به صورت آنالین تا حدی تبعات ناشی از این وضعیت را کاهش داد.
از ســوی دیگــر ،مدارس در بســیاری از کشــورها امتحانات نهایی و شــیوه ارزیابــی پایان ترم
دانشآموزان را به دلیل شیوع بیماری کرونا تغییر داده و یا تعلیق کردهاند .برخی از پژوهشهایی
که در مورد ســطح و میزان استرسی که این مسئله بر دانشآموزان وارد کرده است ،انجام شده
مشــخص کرده اســت ،که بســیاری از دانشآموزان و مخصوصاً دانشآموزانی که باید در کنکور
ورودی دانشــگاهها شرکت کنند و سال آخر دبیرستان هستند و یا دانشآموزانی که از یک مقطع
تحصیلی به مقطع باالتر میروند ،به شــدت دچار استرس و فشــار روانی شدهاند .به طور مثال
در تحقیقــی که در ماه مارس ســال  ۲۰۲۰میالدی توســط مرکز  Hok Yauدر چین و با مشــارکت
 757نفر از دانش آموزان این کشــور صورت گرفته اســت ،نشــان میدهد که بیــش از  ۲۰درصد
آنها ســطح استرس ناشی از تغییرات اعمال شده در آزمون نهایی و پایان ترم را  ۱۰از  10و حداکثر
میزان درجه اســترس اعــام کردهاند .به عنوان نمونــه  Yoyo Fungکه یک دانش آموز  ۱۷ســاله
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تاثیرات اختالالت آموزشی و بسته شدن مدارس در
دوران شیوع بیماری کرونا بر سالمت ذهنی دانشآموزان

اســت و باید در امتحان نهایی دبیرستان خود شــرکت کند ،میگوید که به دلیل استرس ناشی از
نحوه برگزاری امتحانات پایان ســال در خوابیدن دچار مشــکل شده است و اشتهای خود را نیز به
نحو چشــمگیری از دست داده است و از ســوی دیگر ترس از اینکه مبادا دچار بیماری کرونا شود
و به دلیل این بیماری نتواند در آزمون نهایی دبیرســتان شــرکت کند بر میزان و ســطح فشــار و
اســترس روانی که او تحمل میکند افزوده و وضعیت را برای او بغرنجتر کرده اســت .در عین حال
باید به این نکته هم توجه کرد که دســتورالعملهای فاصلهگذاری اجتماعی و قرنطینه میتواند
بــرای دانشآموزان موجب انــزوای اجتماعی و حتی در مواردی بدرفتاری در محیط خانه توســط
برخی از والدین شــود .مخصوصاً اینکه در این شرایط ،فشارها و ناپایداریهای اقتصادی و مالی
بر خانوادهها تاثیرات ســوء میگذارد .ذکر این نکته نیز مهم است که در دوران قرنطینه و فاصله
گذاری اجتماعی در بســیاری از کشــورها میزان خشــونتهای خانگی افزایش چشمگیری داشته
اســت و گزارشهای پلیس نیز موید همین نکته است و باید توجه داشته باشیم که این مسئله
مسبوق به سابقه نیز بوده است .به طور مثال در کشورهای غرب آفریقا و در دوران شیوع بیماری
ابوال بین سالهای  ۲۰۱۴تا  ۲۰۱۶میالدی و قرنطینه متعاقب آن گزارشهای مربوط به بدرفتاری با
کودکان و دانشآموزان نرخ بسیار تصاعدی را نشان میدهد.
این یک واقعیت است که هنوز مطالب نادانستهی بسیاری در مورد تاثیرات درازمدت و طوالنی
شــیوع بیماریهای همه گیر از جمله همین بیماری کرونا بر ســامت ذهنی کودکان و نوجوانان
تاثیر دارد و باید تحقیقات وســیعی در این زمینه صورت پذیــرد .با اینکه تحقیقات زیادی در مورد
تاثیر شیوع این بیماریها از جمله ویروس سارس بر روی سالمت ذهنی بیماران و مبتالیان انجام
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شــده است ،اما تاثیر آن بر شــهروندان عادی هرگز به طور کامل بررسی نشده
است .از سوی دیگر مطالعات تحقیقی و یا بالینی در مورد تاثیر این همهگیریها
بر روی ذهن و روان کودکان و نوجوانان بسیار اندک بوده است و این یک معضل
بسیار مهم است .بیماری کووید  ۱۹و شدت شیوع آن بسیار گستردهتر از بیماری
سارس یا ابوال و اپیدمیهای نظیر آن بوده است و در سطح جهانی تاثیرات بسیار
عمدهای گذشــته است .در حالی که شیوع و همهگیری بیماری کرونا ادامه دارد،
بســیار مهم اســت که حمایتهای الزم از کودکان و نوجوانانی که به دلیل تبعات
اقتصادی و روانی ناشی از این بیماری تحت فشار هستند و والدینی که کار یا خانه
یا درآمد خود را به دلیل این مشــکالت از دست داده و خواه ناخواه فشار آن را به
محیط خانواده و کودکان و نوجوانان منتقل میکنند ،صورت پذیرد .از سوی دیگر
باید ســامت روانی دانــش آموزان را به طور مداوم و در یــک بازه زمانی طوالنی
مورد بررسی قرار داد و به طور اخص بر روی این مسئله متمرکز شده و تحقیق
کــرد که چگونه تعطیلی طوالنیمدت مدارس ،دســتورالعملهای فاصلهگذاری
اجتماعی (که در بســیاری از کشــورها با شــدت و حدت پیاده میشــوند) و خود
بیماری و نگرانی از مبتال شــدن به آن؛ کیفیت زندگــی دانش آموزان را تحت تاثیر
قرار میدهد.

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد گزارش سازمان یونسکو به تارنمای زیر مراجعه کنید:
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
برای دیدن نتیجه تحقیق مرکز خیریه  YoungMindsبه تارنمای زیر مراجعه کنید:
https://youngminds.org.uk/about-us/reports/coronavirusimpact-on-young-people-withmental-health-needs
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد تاثیرات روانی قرنطینههای ناشی از شیوع بیماری کرونا به شماره ویژه
مجله لنست مراجعه کنید:
Psychological impact of quarantine / Rapid Review Lancet 2020;395: 912–20
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یادگیری ترکیبی و آموزش
در همه گیری ویروس کرونا
«با ظهور این ویروس آنچه برای ما عادی شــده اســت باید غیر عادی شود و
آنچه غیر عادی اســت باید عادی شود از این منظر ناگزیر باید سبکی دیگر برای
مدیریــت زندگی خود برگزینیم که با شــرایط جدید همخوان و همراه باشــد و
ایــن آرزوی نامعقول و ناممکن را که روزی از شــر این ویروس کــه هر بار خود را
هوشــمندانه تر و مقاوم تر و پیچیده تر ظاهر می کند راحت خواهیم شد از سر
خود بیرون کنیم و ناگزیر از ســر سازگاری با آن می بایست شرایط زیست و طرز
فکر خویش را تغییر دهیم( ».کریمی )۱۴۰۰
روحاله رضاعلی

دومین سال تحصیلی است که ویروس کرونا در کالسهای درس حضور پیدا
کرده ،شاگرد باهوش و چموشی که خیال سازگاری یا رفتن ندارد و هر از گاهی که
بشر به چیزی برای خنثی سازی آن دست پیدا میکند با شکل و شمایل جدیدتر
و قویتر و وحشیتر حاضر میشود .در عرصه آموزش و پرورش چه انسانهای
عزیز و ارزشــمندی که مدافعــان آموزش بودند و جان گرانبهــای خود را تقدیم
آموزش و پرورش این سرزمین کردند...
شرایط حاکم همه گیری و شیوع سویههای جدید کرونا در سطح جهان امکان
تشــکیل کالس و آموزش حضوری دانش آموزان در اول مهــر  ۱۴۰۰را دور از ذهن
کرده اســت اما مهر  ۱۴۰۰متفاوت تر از مهر  ۱۳۹۹و ماههای پایانی سال تحصیلی
در دو ســال گذشته است تجربه گرانبهایی که می بایست با دقت و وسواس از آن
بهره برد .هرچند مشخص نبودن وزیر آموزش و پرورش هم چالشی است اما با
انتخاب سرپرســتی از بدنه آموزش و پرورش تا حدودی این نگرانی مرتفع شــده،
کســی که از اواخر ســال  ۹۶به سمت معاون پرورشــی و فرهنگی وزارت آموزش و
پرورش منصوب شده و از ابتدای شروع کرونا در تصمیم سازی ها ،تصمیم گیری
ها و تعیین خط مشی ها در شرایط اخیر حضور داشته است اما آنچه که دغدغه
اصلی دانش آموزان اولیا وکارشناسان و مسئوالن آموزش و پرورش است مقوله
یادگیری است مقوله ای که تقریباً به کما رفته و علیرغم آموزش های غیرحضوری
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در بستر شــاد ،آموزش های
تلویزیونــی و مجموعــه
اقدامــات هماهنــگ و غیــر
هماهنگ و احساسی  ،کیفیت
مطلوبــی به دســت نیامد و
این مقولــه حتی در تمایل به
ادامــه تحصیــل در آمــوزش
عالــی و تقاضــای تشــکیل
کالسهای حضوری در اولیا و
دانش آموزان و حتی تاکیدات
دولت و مسئولین جدید قابل
مشاهده است.
امــا آنچــه ایــن روزهــا در
صحبــت ها و نظرات مســئولین و کارشناســان بــه عنوان راه حل پیشــنهاد میشــود یادگیری
ترکیبی 1اســت البته با این پیش شرط که واکسیناسیون معلمان و کادر آموزشی و دانش آموزان
و دانشــجویان انجام شده باشــد اما یادگیری ترکیبی چیســت؟ و نیازمند چه الزامات آموزشی و
اچرایی است تا به نحوه مطلوبی صورت گیرد؟
یادگیری ترکیبی رویکرد جدیدی نیســت و چندین دهه است که در حوزه آموزش مجازی وجود
دارد(آکویونلو.2)2008 ،در اواخر دهه  90در سر تا سر جهان تمامی افرادی که به نوعی با آموزش
در گیر بودند متوجه تحولی عظیم در نظام آموزشی شدند ،این تحول بدلیل استفاده از امکانات
وسیع فناوری روز ،بدون محدودیتهای زمان و مکان ،راهکار مناسبی برای حل بسیاری از مشکالت
آموزشــی بود ،اما پس از چندین دهه نقاط ضعف آن نیز بر نقاط قوتش پیشــی گرفت( ســاالری،
 .)1390فنــاوری آموزش یا یادگیری الکترونیکی 3شــیوهای برای طراحی ،تدوین ،ارائه و ارزشــیابی
آموزش اســت که از قابلیتها و امکانات الکترونیکی برای کمک به یادگیری بهره میگیرد .آموزش
الکترونیک از انســانهای کاوشــگر و خواهان یادگیری اســت ،خصوصاً اینکه این روش وابستگی
بــه زمان و مــکان را کم می کند .اماآموزش الکترونیکی برای همه افراد مناســب نیســت .چرا که
انعطافپذیــری زیاد در زمان و مکان نیاز به خود انضباطی و داشــتن مهارت های خود مدیریتی،
خود یادگیری و ارزشــیابی است ،تجربه جهانی هم نشــان داده که آموزش الکترونیکی خود دارای
اشکاالت و چالش های فراوانی است.
در کشــور ما ،رحیمی دوســت()1386در تحقیق "تجربــه پروژه ای یادگیــری الکترونیکی چگونه
بوده اســت؟» دالیل شکست یادگیری الکترونیکی را در رویکردهای مدیریتی و رویکردهای مبتنی
بــر نیازهــا و رویکرد الکترونیکی و رویکرد مبتنی بر یادگیری دســته بندی کــرده و این چنین بیان
1- blended learning
2- Akkoyunlu
3- Electronic Learning
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یادگیری ترکیبی و آموزش
در همه گیری ویروس کرونا

میکند«:بــدون در نظــر گرفتن مؤلفه های اساســی یادگیری انســان  ،اســتفاده از جدیدترین و
پیشرفتهترین فناوریها کاری بیهوده و صرفا تبلیغاتی است» .بنابراین با درنظر گرفتن ناتوانی
آمــوزش الکترونیکی و محدودیــت های آن  ،متخصصان به این نتیجه رســیدند که برای رفع این
نقــص باید رویکرد های آموزشــی را باهم ترکیب کــرد تا از نقاط قوت هــردو روش (الکترونیکی و
سنتی) در رویکرد جدیدی با نام آموزش ترکیبی سود جست.
اســاس و بنیاد یادگیری ترکیبی بر مبنای ،ســازه گرایی اســت  .خاســتگاه تفکر ســازه گرایی از
روانشناسی شتاختی ،رشد و انسان شناسی است .از نظر سازه گرایان یادگیری فرایندی است که
در آن  ،افراد فکر تازه و یا مفاهیمی را بر اساس دانش قبلی خود ایجاد می کنند و یادگیرنده باید
دانش خود را از طریق تعامل با مربی به عنوان تســهیل گر  ،تعامل با محیط پیرامون و ترســیم
مفهوم از زمینه ای که یادگیری ایجاد می شود  ،بسازد(رونینگ و همکاران.)2004 ،
برســين )2004(4یادگیــری تركيبي را به عنــوان تركيبي از رســانههاي مختلــف (تكنولوژيها،
فعاليتها و انواع وقايع) ،براي ايجاد يك برنامه آموزشي بهينه براي مخاطبين خاص تعريف كرده
است.
دايرهالمعارف علوم و تكنولوژي نيز يادگيري تركيبي را به عنوان رويكردي كه روشهاي مختلف
آموزشي از قبيل يادگيري آنالين و يادگيري سنتي (رودررو) را با هم تركيب ميكند ،تعريف ميكند.
پروكتــر )2003(5با اضافه كردن ُبعد تدريس و ســبكهاي يادگيري ،يك تعريف نســبتاً جامع از
يادگيري تركيبي ارائه داده است .از نظر او ،يادگيري تركيبي عبارت است از تركيب مؤثر از روشهاي
ارايــه مختلــف ،مدلهاي تدريس و ســبكهاي يادگيــري .از آنجايي كه اين تعريــف ُبعد تدريس و
سبكهاي يادگيري را هم دربرميگيرد ،يك تعريف نسبتاً جامع از يادگيري تركيبي است.

بهطورکلی ،اصطالح يادگيري تركيبي به نســل ســوم از سيســتمهاي آموزش از راه دور اطالق
ميشود .نسل اول ،شامل آموزش مكاتبهاي بود كه روشها و ابزارهاي آموزشي یکطرفه از قبيل
ايميل ،راديو و تلويزيون را به كار ميگرفت؛ نســل دوم ،آموزش از راه دور مبتني بر تكنولوژيهاي
صرف از قبيل يادگيري مبتني بر وب و يادگيري مبتني بر كامپيوتر بود و نســل ســوم كه يادگيري
تركيبــي اســت بهعنوان يك روش بــراي حداكثر كردن مزايــاي روش آمــوزش رودررو و تكنولوژي
چندگانه براي يادگيري توصيف ميشود( آکوزهی.)2009،6
نقش معلمان بهعنوان تســهیلگر ،سرپرست و یا دستیار آموزشــی  ،مدیریت و سازماندهی
فعالیتهــای یادگیری اســت .معلمان بایــد خالق بوده تــا بتوانند مواد یادگیــری متنوعی را در
اشــکال و زمان مناســب ترکیب نمایند و قدرت حمایت از یادگیرندگان را داشــته باشــند(.حاجی
خواجهلو)1390،
معلمان باید در انتخاب و بهکارگیری ابزار متناسب با موقعیت یادگیرنده برای باال بردن کیفیت
یادگیــری که از اصــول اولیه یادگیری ،ترکیبی اســت ،دقت کافی به عمل آورنــد ...یادگیری ترکیبی
بــا بهکارگیری ابزارهای متنوع و فناوریهای پیشــرفته ،ســعی در بهبود کیفیت و توســعه کمی
4- Bersin J
5- Procter
6- Akouzhi
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فعالیتهای آموزشی در دو بعد عمودی و افقی دارد .در بعد افقی سعی بر گسترش دامنه و ابعاد
وســایل کمکآموزشــی در فرایند آموزش دارد ،بهگونهای که با ترکیب بهینه این وسایل باالترین
کیفیت حاصل شود .در بعد عمودی به عمق مسئله یادگیری و چگونگی درک بهتر مواد آموزشی
میپــردازد و اینکه چه تکنیکهایی در چــه زمانهایی به درک بهتر مطالب و یادگیری بهینه منجر
میشــود .شناخت جامع معلمان از عوامل بســیار مهم ایجاد انگیزه و افزایش خالقیت علمی و
فنی محســوب می شــود و به بیان دیگر ،درک و شــناخت نگرش معلمان نسبت به بهره گیری از
فناوری های اموزشی می تواند منجر به غنی سازی محیط یادگیری شود(ذاکری)1390،
اگر چه یادگیری ترکیبی دارای مزایای فراوانی است ،اما اشکاالتی نیز بر آن وارد است(سیدی:)1391،
-1بروز مشکالتی در مدیریت زمان
-2بروز مشکالتی در استفاده از تکنولوژی در حین کار
-3برنامه ریزی ضعیف
-4مقاومت در ایجاد تغییر توسط کاربران

چند توصیه:

-5کمبود زمان ،عدم حمایت مالی

طراحی آموزشی جوهر و اصل آموزش و یادگیری است .لذا معلمان می بایست توانایی طراحی

آموزشی در این شرایط را داشته و به انواع رویکردها و روش های تدریس آشنا باشند.
خواندن و دیدن فیلم های آموزشــی نمیتواند جایگزین تمرین بــرای تثبت و تعمیق یادگیری
شــود لذا در طراحی آموزش ترکیبی می بایســت بــه انواع تمرین ها و فعالیت هــا و آزمون های
عملکردی توجه کرد.
افــراد بطــور متفاوت یاد میگیرند .یک روش ترکیبی برای همه مناســب نیســت .لذا از طریق
ترکیب متنوع و متعدد وسایل می توان به تعداد یادگیرندگان به روش های ترکیبی دست یافت.
بدین منظور باید از سکوهای یادگیری ترکیبی برای انتقال مفاهیم و مطالب استفاده کرد.
نقش مدیریت آموزشــی بسیار مهم است .مدیران شایسته همیشه می دانند که چگونه می
توان با استفاده از افراد و ترکیب وسایل به عملکرد مناسب دست یافت و در این شرایط تسهیل
گر و دارای اخالق حرفه ای برای حفظ و ارتقاء انگیزه های کاری معلمان خواهند بود.
در شــرایط حاضر خانواده دیگر نقش پشتیبان مالی ندارد بلکه می بایست تسهیلگر آموزش
و یار دوم معلمان در آموزش باشد لذا می بایست زبان معلم و آموزش را درک کند برای این فهم
مشترک نیازمند تبیین گری و آموزش های ویژه برای خانواده ها هستیم.
حوزه ســتادی می بایست از پدرساالری برای مدیریت و طراحی آموزشی دست کشیده و اجازه
بدهد مدرســه با فراغ بال روش های مناســب را انتخاب و ترکیب کند و در نقش یک حامی بزرگ
و دلســوز برای ارائه آخرین تجربیات جهانی ،تخصیص بودجه و امکانات مالی مناســب و تفویض
اختیارات ظاهر شــود .برای این اقدام می توان اختیارات بیشــتر به اســتانها داد و از شــلیک دو
همگانی در ابتدای سال تحصیلی برای همه دانش آموزان کشور خودداری کرد.
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تمدید مهلت ثبت سفارش ،بارگذاری رمزینههای
سریع پاسخ ،اجرای آزمایشی زبان آلمانی و ....
در نشست خبری رئیس سازمان پژوهش
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در نشست خبری در خصوص درج
رمزینههای سریع پاسخ در تمام کتابهای درسی ،اجرای آزمایشی زبانهای آلمانی و
فرانسه در مدارس ،مأموریتها و اقدامات تحولی این سازمان و دیگر موضوعات مهم
سازمان ،توضیحاتی را ارائه کرد.

بــه گزارش روابط عمومی و امور بینالملل ســازمان پژوهــش و برنامهریزی
آموزشــی ،نشســت خبری دکتر حســن ملکی معاون وزیر و رئیس ســازمان با
اصحاب رسانه ،صبح امروز ،یکشنبه  21شهریورماه بهصورت حضوری و مجازی
برگزار شد که متن کامل این برنامه به شرح زیر است:

سمیه باقری

بســتههای تربیت مهد کودک و پیشدبســتان
عرضه میشود
در ابتــدای این نشســت ،دکتر حســن ملکــی ،دربــارهی اقدامات

عملیاتــی پیش رو و آنچه که برای آغاز ســال تحصیلــی 1400-1401
انجام شــده اســت ،توضیح داد :همانطور که ســال گذشــته قول
دادیــم ،ســازمان پژوهش مســیر تحولــی را با برنامــهای معین و
گامهای مشخص آغاز کرد و طبق وعدههایی که داده شد ،امسال ما
در  11حوزهی تربیت و یادگیری با یک رویکرد تحولی ،مبتنی بر اسناد
تحولی ،راهنماهای برنامهی درسی را طراحی و تولید کردیم .البته ما
دکتر حسن ملکی

در مدار تحولی که خود را متعهد میدانستیم ،چند مرحله را مدنظر داشتیم که

رئیس سازمان پژوهش
و برنامهریزی آموزشی

مرحلهی نخســت آن مطالعات و پژوهشهای الزم برای برنامهریزی تحولی است.
تولید راهنماهای درسی و تولید الگوها و دستورالعملهای مربوط به بستههای
تربیت و یادگیری ،نیز دو گام دیگر این بخش اســت که اجرای آن را در دســت اقدام
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داریم .تمام تالش ما این اســت که ســال تحصیلی  1401 -1402و مهر سال آینده ،حدود  10درصد از
کتابهای درسی را ،بر پایهی همین راهنماها در قالب بستههای تربیت و یادگیری تولید کنیم.
او ادامه داد :اقدام دیگری که برای آغاز ســال جدید انجام شــده و مورد بهرهبرداری قرار خواهد
گرفت مربوط به حوزهی پیشدبستان است .در این قسمت هم برای مهد کودک که بخش خانواده
محور خواهد بود و هم برای سه سال دوم که به نام پیشدبستان ،از آن نام میبریم ،تولید محتوا
انجام شــده است .البته در این مسیر محتواهای را که در سازمانها و مراکز گوناگون تولید شده
بود ،نیز در قالب یک فراخوان گردآوری کرده و طی جلساتی توانستیم تغییراتی در آنها ایجاد کنیم
تــا به مالکهای اصلی آموزش نزدیکتر شــود بنابراین امروز نزدیک به  7یا  8بســتهی تربیت و
یادگیری خاص این دوران آماده و تحویل سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک شده و در همین ایام
به استانها جهت بهرهبرداری ابالغ خواهد شد .در ادامهی این مسیر نیز به استانها اعالم کردیم
که چنانچه در هر نقطه از کشــور ،گروهی بستهی تربیت و یادگیری تولید کرده است ،میتواند به
سازمان ارسال کند تا در کمیتهی تدوین محتوا که تشکیل شده ،مورد بررسی قرار گیرد و بتوانیم
با مشارکت عمومی به تعداد بستههای تربیت و یادگیری تولید شده ،بیافزاییم.

تدوین برنامه درسی آموزش غیرحضوری

رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی از تدوین برنامهی درسی آموزش غیرحضوری

خبر داد و گفت :برنامهی درســی آموزشهای غیرحضوری ،نیز اقدام دیگری است که برای شرایط
کرونایی در سازمان پژوهش آماده شده است .همانطور که میدانید در شرایط کرونایی ،بخشی
از آموزشهــا ،بهصورت غیرحضوری انجام خواهد شــد .بنابراین ســازمان موظف به تدوین یک
برنامهی درسی فشرده و متناسب با شرایط کرونایی شد.
دکتــر ملکــی دربارهی تفاوتهــای این برنامهی درســی با حالت عــادی ،بیان کــرد :در برنامهی
درســی غیرحضوری ،زمان محدود اســت و نقش والدین به ســمت مربیگری سوق پیدا میکند
لذا برنامهی درســی متناسب با این شرایط ،باید بتواند یک نظام ارتباطی معنادار بین مدرسه و
خانواده برقرار کند .بنابراین شرایط ما را ملزم کرد که یک برنامهی درسی شرایط کرونایی طراحی
کنیم که هماکنون در مراحل ویرایش و تدوین نهایی قرار دارد .این برنامه طی همین چند روز به
اســتانها ابالغ خواهد شــد تا بتوانند از آن بهرهبرداری کنند و دانشآموزان زمانیکه در مدرسه
حضور ندارند ،از این برنامه استفاده کنند .البته در این رابطه یک برنامهی آموزش معلمان را نیز
مدنظر داریم که انشاءهللا با سرعت انجام خواهیم داد و در طول سال نیز این روند برای تدریس
برنامهی آموزشهای غیرحضوری ادامه پیدا خواهد کرد.
افزوده شدن  6رشته به شاخهی کاردانش در سال جدید
دکتر ملکی دربارهی برنامهی درســی اجرا شده گفت :سال گذشته سازمان ،یک برنامهی درسی
برای این امر تهیه کرد اما برنامهی درسی امسال غنیتر ،کاملتر و کاربردیتر است زیرا از تجربیات
یکســالهی اخیر و مقاالت علمی تجربه شده و تجارب سایر کشــورها در این مسیر ،بهرهبرداری
کردهایــم تا آنچــه بهعنوان برنامهی درســی آموزشهــای غیرحضوری اجرا میشــود ،پختهتر و
عالمانهتر باشد.
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نشست خبری
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

او از طراحــی  6رشــتهی جدید در شــاخهی کاردانش خبــر داد و افزود :در شــاخهی کاردانش 6
رشــتهی جدید طراحی و اســتانداردهای آن به اســتانها ابالغ شده اســت .این  6ر شتهی جدید
عبارتند از :محیط بانی ،بهداشت دام روستایی و عشایر ،تعمیر و نگهداری تجهیزات پرورش دام و
طیور ،چهرهپردازی ،تعمیرات ناوگان و خط و ســازههای ریلی است البته در شاخهی فنیوحرفهای
و کاردانش برنامههای متعددی در دست اقدام داریم که هنوز به مرحلهی اجرا نرسیده است.

چاپ  146میلیون جلد کتاب و  994عنوان درسی

رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی دربارهی ثبت و توزیع کتابهای درسی ،گفت :در

بخش کتابهای درســی ،ما در سازمان توانستیم 146 ،میلیون جلد کتاب را در  994عنوان درسی،
چاپ و توزیع کنیم که البته کار بســیار بزرگی اســت و هم اکنون نیز امکان ثبت نام و دسترســی به
کتاب وجود دارد و هیچ دانشآموزی نیز بدون کتاب نخواهد بود زیرا به جز این مسیر کتاب به هیچ
عنوان عرضه نخواهد شد.

درج رمزینههای سریع پاسخ در تمام کتابهای درسی

دکتر ملکی دربارهی درج رمزینههای سریع پاسخ در کتابهای امسال ،اظهار کرد :در سال جاری،

نصب رمزینههای ســریع پاسخ در تمام کتابهای درسی ،بهعنوان یک اقدام فناورانه ،انجام شده
اســت .این اقدام امکانــی را برای دانشآموزان فراهم میکند تــا وارد محتواهای تکمیلی و متنوع
شــوند و در تربیت و یادگیری به فضاهای نوینی دســت پیدا کنند زیرا ما باید از امکانات فناوری و
اطالعات و ارتباطات در غنیسازی منابع آموزشی بهرهبرداری کنیم البته این طرح ،برای ما جنبهی
آزمایشــی دارد تا به وســیلهی بازخوردهایی که بهدست میآوریم ،بتوانیم ســال بعد کار خود را
اصالح کنیم.
او افــزود :در محتواهــای رمزینهها موارد مختلفــی نظیر :فیلم ،موشــنگرافی و  ...وجود دارد
تا بتواند وســعت تجارب یادگیری را بــرای دانشآموزان فراهم کند .نکتهی جالب دیگر این اســت
کــه حدود  15درصد محتواهــای این رمزینهها ،از طریق یک فراخوان عمومی و توســط معلمان
تولید شــده اســت که رویداد بسیار مبارکی اســت و قطعاً در آینده بیشــتر خواهد شد .این امر
سبب میشود که بتوانیم به تولیدات فکری معلمان نیز توجه شود و به ایجاد انگیزه در این گروه
بیانجامد.
رئیس ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشــی ادامه داد :انتقال درس آمادگی دفاعی از پایه

دوازدهم به دهم اقدام دیگری اســت که امســال انجام شده اســت زیرا معموالً پایهی دوازدهم،

سالی است که دانشآموزان برای کنکور و دانشگاه اقدام میکنند بنابراین معموالً درسهای مهم

چنــدان مورد توجه قرار نمیگیرد البته ما بنا داریم کــه درس مدیریت خانواده را نیز به پایههای
پایینتر انتقال دهیم که البته در مورد آن هنوز تصمیم گرفته نشده است.
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اجرای آزمایشی زبان آلمانی و فرانسوی

دکتر ملکی ،از اجرای آزمایشــی زبان آلمانی و فرانســوی در دورهی تحصیلی امســال خبر داد و

گفت :اجرای آزمایشی دروس آلمانی و فرانسوی در پایهی هفتم از جمله اقدامات تازه ماست زیرا
بر اساس برنامهی درسی ملی و سند تحول بنیادین باید امکانی فراهم کنیم که دانشآموزان عالوه
بر انگلیســی ،بتوانند زبان دیگری را نیز بنا بر عالقــه و اختیار خود بخوانند ،البته محدودیتهایی
در بحث معلمان این زبانها داریم که در صدد رفع آن هستیم .بدیهی است که این فضا با همین
مقــدار محدودیت به ســمت جلو حرکت خواهد کرد لــذا برنامهای برای اجرای آزمایشــی همین
دو درس آغاز شــده اســت .همراه با اینها ما با رویکرد چند تألیفی نیز پیش رفتهایم یعنی عالوه
بر زبان انگلیســی در پایهی هفتم یک کتاب دیگر نیز تألیف شــده اســت البته چند تألیفی در درس
مدیریت خانواده نیز ،انجام شده بود اما به لحاظ تسری دادن این روند دنبال شده است تا تنوعی
از کتابهای درسی را داشته باشیم.
او ادامه داد :شیوهنامهی ویرایش کتابهای درسی نیز برای نخستین بار در سازمان تولید شده
است و بخشی از کتابهای درسی ،نیز با این شیوهنامه ،در دست ویراستاری قرار دارند زیرا هدف
ما این اســت که تولیدات آموزشی ســازمان از جهت ویرایشی یکسان و هماهنگ باشد و اینگونه
نباشد که هر رشته و درسی به شیوهی خاصی ویراستاری شود.
رئیس ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشــی تصریح کرد :یکــی از اقدامات مهم در بخش
انتشارات و فناوری آموزشی ،چند رسانهای شدن مجالت رشد است .همانطور که میدانید مجالت
رشــد ،در گذشته نوعاً جنبه خوانشی داشتند اما امروز عالوه بر این جنبه ،بخشهای دیگری نیز
به آن افزوده شده است .امروز از طریق نصب رمزینههای سریع پاسخ در هر کدام از مجالت امکان
دیداری و شنیداری را نیز فراهم کردهایم لذا مجالت رشد ،امروز سه وجهی شدهاند.
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نشست خبری
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

دکتر ملکی از همکاری تنگاتنگ ســازمان پژوهش با ســایر نهادهای فرهنگی خبر داد و افزود:
توسعه و مشــارکت نهادهای فرهنگی و تربیتی با سازمان پژوهش ،اقدام دیگری دنبال کردهایم
بنابرایــن هم اکنون ،ســازمان با  65نهــاد فرهنگی و تربیتی دارای ارتبــاط و تعامل مؤثر و دائمی
اســت .در این راســتا ،مــا قریب به  4هزار قطعــه از تولیدات فرهنگی و تربیتی این مؤسســات را
دریافت کرده و در بخش رمزینههای سریع پاسخ و شبکهی ملی رشد مورد استفاده قرار دادهایم
زیرا معتقدم که اگر یک ســازمان با بخشهای خارج از خود ارتباط برقرار نکند ،به ســمت ضعیف
شدن و عدم کارآمدی سوق پیدا میکند.
او ادامه داد :طراحی و اختصاص وب سایت برای مجالت رشد از دیگر اقدامات سال اخیر سازمان
اســت .یکی از مهمترین کاربردهای این امر ،دسترســی به مجالت رشــد در تمام دنیاست که یک
اقدام ارتباطی مؤثر بهشمار میرود.

بارگذاری  10هزار محتوا در شبکهی ملی رشد

رئیس ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشــی از اجرایی کردن مصوبهی  828شــورای عالی

آموزش خبر داد و گفت :اجرایی کردن مصوبهی قانونی  828شــورای عالی آموزش که بر اســاس
آن ســاماندهی منابع آموزشی و پرورشــی به سازمان پژوهش سپرده شــده است ،یکی دیگر از
محورهای اقدامات ســازمان بود .بر همین مبنا نیز شــورای سیاســتگذاری منابع آموزشــی و
تربیتی تشــکیل و طی آن آییننامه اجرایی به تصویب رســید و مصوب شــد ،هر ناشری که مایل
باشد آثارش در سازمان بررسی و تایید شود ،میتواند آن را به سازمان ارسال کند و پس از تایید
کمیتهی بررسی ،نشان اســتاندارد را دریافت کرده و مورد تایید سازمان قرار گیرد .این مسیر در
حال ادامه پیدا کردن است و ما برای احیای قانون  828که چند سال است که معطل مانده است،
کارهای جدی و عملیاتی را دنبال خواهیم کرد.
دکتر ملکی شبکهی ملی رشد را امکان مهمی برای دسترسی دانشآموزان و معلمان به منابع
آموزشــی خواند و بیان کرد :شبکهی ملی رشد ،امسال با قوت و قدرت بیشتری توسعه پیدا کرد،
میتوان گفت که منبعی از محتواهای مورد نیاز معلمان و دانشآموزان است .در این شبکه نزدیک
به  10هزار محتوا بارگذاری شــده که شــامل فیلــم ،فایلهای صوتی ،مقــاالت علمی ،عکسهای
آموزشی و  ...است البته تالش ما این است که این شبکه را هم از لحاظ زیرساختی و هم محتوایی
و نرمافزاری تقویت کنیم تا به منبعی مطمئن و کاملتر برای دسترســی اقشــار مختلف تعلیم و
تربیت به منابع یادگیری تبدیل شود.

تا  31شهریور میتوانید ثبت سفارش کتابهای درسی را انجام دهید

در ادامهی این جلسه ،دکتر حسن ملکی در پاسخ به سؤاالت خبرنگاران دربارهی توزیع کتابهای

درســی ،گفت :برای توزیع و ثبت ســفارش ،در دورههای دوم ،ســوم ،چهارم ،پنجم ،ششم ،هشتم،
نهم ،یازدهم و دوازدهم که اصطالحاً به آنها ،میان پایه میگوییم ،مشــکلی وجود نداشــته است
البته ممکن اســت تعداد انگشــت شــماری دانشآموز به هر دلیلی تا امروز ثبت سفارش نکرده
باشند که مسألهای ایجاد نمیکند زیرا تا  31شهریور این امکان برای دانشآموزان باقی است.
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او افزود :مســألهی اصلی ،ثبت ســفارش و توزیع کتابهای درســی در پایههای انتقالی اســت.
بهعنوان مثال در پایهی هفتم که دانشآموز از پایهی ششم انتقال پیدا میکند یا در پایهی دهم که
دانشآموز باید انتخاب رشته کند ،اندکی با مشکالت رو به رو بودیم .زیرا گاهی از سوی دانشآموز
یا والدینشان با تغییر رشته یا مدرسه رو به رو هستیم و همین امر ،باعث به تأخیر افتادن ثبت
کتاب میشود .عالوه بر این مسأله ،سامانهی سیدا که با هدف یکپارچهسازی اطالعات شکل گرفت،
امسال اندکی در گزارشدهی و ارائهی دادهها دچار مشکل شد ،البته به لطف خداوند این مسائل
به مقدار زیادی رفع شــده و روز گذشــته که ســمیناری با مســئوالن آموزش و پرورش داشتیم،
مجدداً این امر را بر اساس آمار بررسی کردیم و مسألهی حادی که ایجاد نگرانی کند ،وجود ندارد
البته در پایههایی که عرض کردم ،نیازمند پیگیریهای الزم هســتیم و باید در ســامانهی ســیدا
ســاماندهی مطلوبتری فراهم شــود اما در مجموع هر چه زمان میگذرد ،مسائل حل و فصل
میشود و جای نگرانی در این زمینه نیست زیرا ما به طرق مختلف مسأله را پیگیری میکنیم.

آمار دقیق ثبت سفارشها در دورههای مختلف

ســپس احمدرضا امینی مدیرکل نظارت بر نشــر و توزیع مواد آموزشــی به ارائهی توضیحات

بیشــتر پرداخــت و گفت :در دورهی ابتدایــی بیش از  96درصد ،ثبت ســفارش داریم اما در دورهی
اول متوســطه بیش از  87درصد ثبت شده که کسریها بیشتر مربوط به دورهی اول متوسطه
اســت .در دورهی دوم متوســطه عدد ثبت ســفارش بیش از  83درصد اســت و بخش عمدهی
مشــکل به شــاخهی کاردانش مربوط اســت .کل جمع دورههای تحصیلی بیش از  91درصد ثبت
سفارش داشته و نزدیک به  89درصد ثبت کتاب انجام شده است .دلیل این تفاوت ثبت نام قطعی
دانشآموز اســت زیرا سعی ما این اســت که اگر دانشآموز مدرسه یا رشته را تغییر داد ،کتاب در
همان محل بهدست او برسد .در واقع از بین  15میلیون دانشآموز ،نزدیک به 10درصد هنوز ثبت
کتاب را انجام ندادهاند که در حال پیگیری هستیم.

اجرای قانون  828و ارائهی استاندارد آموزشی به ناشران

دکتر ملکی در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی بر اجرای قانون  ،828بیان کرد :این قانون سالها

بــه تعویق افتــاده زیرا اجرای آن دچار ســختیهایی بود .همانطور که میدانید ما در کشــورمان
ناشــران متعدد و عوامل مختلفی داریم که انواع کتابهای آموزشــی را تولید میکنند و بسیاری
از آنها با معیارهای تعلیم و تربیت کشــورمان ســازگار نیستند .بدیهی است که با توجه به سیل
عظیم تولیدات آموزشی و در این حجم ،طبیعتاً نباید انتظار داشته باشیم که طی چند ماه بتوانیم
ایــن موضوع را حــل و فصل کنیم .آنچه که ما شــروع کردهایم ،این امکان را به ناشــران میدهد
که بتوانند با دریافت نشــان استاندارد ســازمان را دریافت کنند .دریافت نشان استاندارد ،به این
معناست که محتوای این ناشران میتواند وارد مدارس شود و والدین با خیال راحت میتوانند از
آن بهرهبرداری کنند .البته سال آینده قطعاً اقدامات بهتری را دنبال خواهیم کرد .سازمان تا امروز
نزدیک به  6هزار عنوان بهصورت متنوع دریافت کرده و در دســت بررسی دارد و امیدواریم که در
زمان نه چندان دور به دریافت نتایج عینی و ملموس ،در این بخش برسیم.
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در ادامه ملکی ،رمزینههای ســریع پاســخ را عامل مهمی در راســتای آموزش دانســت و گفت:
رمزینههای ســریع پاسخ در شــرایط کرونایی میتواند اقدام مناسبی باشد .این بخش میتواند
امکان بهتری برای آموزش مجازی فراهم کند اما اینکه چگونه این بخش را مفیدتر کنیم ،منوط به
آموزش معلمان است که در دست انجام است و برای آن برنامهی هدفمندی داریم.
او در پاسخ به سؤاالت سایر خبرنگاران ،بیان کرد :مصوبات ستاد ملی کرونا ،بهصورت کامل در
شورای معاونین و سایر کارگروهها قرار گرفته و مورد بررسی قرار گرفته است .تمام تالش ما اجرا
و عملیاتی کردن این مصوبات بوده است و آن را دنبال کردهایم.
رئیس ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی دربارهی افت تحصیلی دانشآموزان در دوران
کرونا ،گفت :مقاالت بینالمللی نشــان میدهد افت تربیتی و تحصیلی و حتی برخی مسائل روانی

و عاطفی ،در بین دانشآموزان و در زمان کرونا ،کامالً جهانی اســت و محدود به کشــور ما نیست.
همانطــور که میدانیــد ،دانشآموز بایــد در محیط اصلی خود یعنی مدرســه آمــوزش ببیند.
بنابرایــن بهدلیــل قطع ارتباط دانشآموز از معلم و همســاالنش بهدلیل کرونا ،این آســیبها را
بهدنبال خواهد داشــت زیــرا در نظام تعلیم و تربیت مجازی که امکان ارتباط متقابل و مســتمر
کمتر است بنابراین با افت پنهانی مواجه خواهیم شد که بخشی از آن به محدودیت ذاتی کرونا باز
میگردد و بخشی نیز به برنامهریزیها مربوط است که ما با گذشت زمان و کسب تجربهها سعی
در برنامهریزی بهتر برای آن داریم.
ملکی در پایان خاطر نشان کرد :امسال در کتابهای درسی ،بخش حذفی نداریم اما در برنامهی
درسی شرایط کرونایی تکیه بر مفاهیم ،مهارتها و ارزشهای اساسی است که بهعنوان برنامهی
درســی فشرده شــناخته میشــود به این معنا که چیزی حذف نمیشــود اما محتوای برنامهی
درسی تعدیل خواهد شد
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راهبردهای زیرنظام برنامهی درسی در
چرخشهای تحولآفرین ،ابالغ شد

از سوی معاون وزیر و رییس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی"چرخشهای
تحولآفرین در زیرنظام برنامهی درسی" به سطوح مدیریتی و کارشناسی این
سازمان ابالغ شد.
بــه گزارش روابــط عمومی و امور بینالملل ســازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشــی ،صبح امــروز بهمنظور تجدیــد میثاق در مســیر فعالیتهای تحولی
ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ،راهبردهای چرخشهای تحولآفرین
در زیرنظام برنامهی درسی ابالغ شد.

دکتر حســن ملکــی در این ابالغ ضمن تقدیر از تالش و ّ
همت همهی ســطوح

علمی و کارشناســی این ســازمان ،تأکید کرد :باید از مهر و صمیمیت سازمانی
ّ
مودت دینی دلگرم نمائیم .با آرزوی سالمت
صیانت کنیم و همدیگر را در سایهی

محمد حسننژاد

ّ
عــزت برای تــک تک همکاران ،چرخشهــای تحولآفریــن در زیرنظام برنامهی
و

درســی تقدیم میشود تا یادآور میثاقی باشد که در راه تحول پذیرفتهایم .بدون
شــک این چرخشها ،زمانی مبارک و مقبول خواهند بود که با روح فطرتگرایی
ّ
ّ
متدین" پرورش دهند.
"متفکر
توحیدی پیوند بخورند و دانشآموزان را
رییس ســازمان پژوهــش چرخشهای زیرنظــام برنامهی درســی را در قالب
راهبرد بدین شرح اعالم کرد:

حرکت سازمان:

•از برنامهی درسی "موضوعمحور" به برنامهی درسی "مبتنی بر ساحتهای
تربیت" برای کسب شایستگیها

•از برنامهریــزی درســی کامــاً "متمرکز" بــه برنامهریزی درســی "متکی بر
مشارکت مؤثر ارکان و عوامل سهیم در تربیت" در تمام سطوح
•از برنامهی درســی "تک وجهی" به برنامهی درســی "چند وجهی" (ســاختار
مثلثی)
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راهبردهای زیرنظام برنامهی درسی
در چرخشهای تحولآفرین ،ابالغ شد

•از برنامهی درســی "نتیجهمحور" به برنامهی درســی "پیامدمحور" (تحقق شایســتگیها در
سطح محصول ،سطح برونداد نظام و پیامد آن در سطح جامعه)
•از یادگیری موضوعات به فرآیند دستیابی به اندیشهورزی و درک معنا
•از جداسازی برنامههای آموزشی و پرورشی به برنامهی درسی یکپارچه
شایان ذکر است گروههای علمی در دفاتر برنامهریزی و تألیف این سازمان مبنای حرکت تحولی
را بر پایهی اســناد تحولی نظام تعلیم و تربیت کشــور همچون سند برنامهی درسی ملی و سند
تحول بنیادین بنا نهادهاند.
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الگوی مفهومی برنامهریزی درسی
صنایع دستی طراحی میشود

طراحی الگوی مفهومی برنامهریزی درسی صنایع دستی
در برنامههای راهبردی سال  1400دفتر برنامهریزی درسی و تألیف کتابهای
فنی و حرفهای و کاردانش قرار دارد.
بشــری گلبخــش رئیس گــروه هنــر دفتــر برنامهریــزی و تألیف
کتابهــای فنی و حرفهای و کاردانــش در گفت و گو با روابط عمومی
و امــور بینالملــل ســازمان پژوهــش و برنامهریزی آموزشــی در
خصوص اهداف و ضرورت طراحی این الگوی مفهومی اظهار داشت:
تنوع مشــاغل در حوزهی صنایع دستی بسیار باالست .از طرفی دو
وجــه پررنگ و مهم در مشــاغل صنایع دســتی وجــود دارد که یکی
ریشــهدار بــودن در فرهنگ ایرانی اســامی و دیگــری بومی بودن و
ظرفیت اشــتغالزایی فراوان آنهاست .هماکنون رشتههای متعددی
در این حوزه در شــاخهی کاردانش و رشتهی صنایع دستی فرش در
شــاخهی فنی و حرفهای در حال اجراســت؛ اما همین تنوع رشتهها
و مشــخص نبودن سهم آموزشهای رسمی (دورهی ســه سالهی تحصیلی در

بشری گلبخش
رئیس گروه هنر دفتر
برنامهریزی و تألیف کتابهای
فنی و حرفهای و کاردانش

متوســطهی دوم) و غیررســمی (دورههای کوتاهمدت) در این زمینه ،باعث شد
تا دفتر برنامهریزی درســی و تألیف فنی و حرفــهای و کاردانش در صدد طراحی
الگوی مفهومی برنامهی درسی صنایع دستی برآید.

همخوانی نداشتن برخی مهارتها با ظرفیتهای آموزش و پرورش

رئیــس گروه هنر دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درســی فنی و حرفهای و

کاردانش گفت :چنانچه این الگو با کمک خبرگان و صاحبنظران (شورای پژوهشی
و تخصصی صنایع دســتی) طراحی شــود ،میتواند جایگاه رشــتههای متعدد
صنایع دستی را در مشاغل همخانواده متناسب با طبقهبندی نظام بینالمللی
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الگوی مفهومی برنامهریزی درسی
صنایع دستی طراحی میشود

مشاغل (ایسکو) روشن سازد ،سپس رشتههایی که میتوانند در سیستم آموزش رسمی کشور
قرار بگیرند از رشتههایی که این گنجایش را نداشته و در قالب دورههای کوتاهمدت امکان آموزش
دارند را از یکدیگر براســاس شــاخصهای معین تفکیک نماید .همچنین آن دسته از مهارتهایی
که از نظر اقتصادی ،تجهیزات و فضا با ظرفیتهای آموزش و پرورش همخوانی ندارند ،مشخص
شــوند .در حال حاضر برنامهی درســی چند رشتهی صنایع دســتی در دفتر برنامهریزی و تألیف
کتابهای درســی فنی و حرفهای و کاردانش تهیه شــده که پس از تهیهی این الگو و بازنگری آنها
بهروزرسانی خواهند شد.

توجه عالقمندان به رشتههای صنایع دستی بومی

وی ادامــه داد :ترغیــب هنرجویان برای تحصیل در رشــتههای هنری الزاماً بایســتی مبتنی بر

واقعیت بوده و براســاس عالقه و اســتعدادهای آنها صورت پذیرد .نیازهــای ورود و تحصیل در
رشــتههای هنری عالوه بر صرف هزینههای باال و زمان زیاد ،صبر ،حوصله و دقت فردی باالیی را
میطلبد .همچنین عالقمندان به رشتههای صنایع دستی بایستی به رشتههای بومی خود توجه
بیشــتری داشته باشــند ،زیرا مواد اولیه و ابزار این رشــته در منطقهی خود به راحتی و با قیمت
ارزانتری در دسترس بوده و برای اشتغال در آن مقرون به صرفه بوده و بازار گردشگران براساس
شهرت صنایع دستی هر منطقه ،پر رونقتر است.
وی درخصوص ســطح مطلوبیت آموزشهای فنــی و حرفهای و کاردانش ،تجهیزات موجود در
هنرســتانها ،هدایت تحصیلی هنرجویان افزود :تجهیزات موجود در هنرستانهای کشور که در
آنها رشــتههای هنری آموزش داده میشــود براســاس مناطق برخوردار ،کمتر برخوردار متغیر
بوده و در حال حاضر به دلیل شــیوع بیماری کرونا و رعایت پروتکلهای بهداشــتی امکان بازدید
حضوری وجود ندارد؛ بنابراین نمیتوان آمار مشخصی در این زمینه اعالم کرد اما براساس آنچه
اولیــاء و دانشآموزان میگویند ،متأســفانه هدایت تحصیلی هنرجویان برای رشــتههای هنری
شاخهی فنی و حرفهای براساس عالقه و درخواست هنرجویان صورت نگرفته و معدل کارنامهی
متوسطهی اول ،مالک تقسیم دانشآموزان و هنرجویان در رشتههای مختلف قرار گرفته است.
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انتشارات
خبار دفتر
ا
یآموزشی
و فنـاور

هشتمین نشست وبیناری یازدهمین جشنواره
تولید محتوای الکترونیکی به میزبانی استان
خراسان رضوی برگزار شد
هشــتمین نشســت وبینــاری یازدهمیــن جشــنواره تولیــد محتوای
الکترونیکی رشد با معلمان هنرمند استان خراسان رضوی برگزار شد.
در این نشســت وبیناری که با تدبیر معاونت آموزش متوســطه استان
خراســان رضوی انجام گرفــت ،محمدابراهیم محمــدی مدیر کل دفتر
انتشــارات و فناوری آموزشــی پیرامون اهمیت و ضــرورت تولید محتوا
و نقــش و جایگاه معلمان هنرمند در تأمیــن محتوای الکترونیکی و نیز
سیاســت ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشــی مبنی بر هدفمند
مانلی نورائی آشتیانی

نمایی جشنوارههای رشد نکاتی را ارائه کرد.
در ادامه این جلســه دکتــر محمدرضا شــکرریز ،معاون فنــاوری دفتر
انتشــارات و فنــاوری آموزشــی و دبیر دهمیــن دوره جشــنواره تولید
محتوای الکترونیکی رشــد به بیان نقطه نظــرات توجیهی و تبیینی خود
پیرامون چارچوبهای تولید محتوا پرداخت.
در این جلسه که بر محور آموزش و تبیین بیشتر اهداف جشنواره برگزار
شــد دکتر سمیه مهتدی طرح آموزشی را پیرامون اصول ،چارچوبها و
روشهای تولیــد محتوای الکترونیکی ارائه کــرد .در ادامه نیز چند تن از
اساتید و چهرههای فعال در حوزه تولید محتوا به ارائه محتوای آموزشی
خوصد اقدام نمودند.
مشــابه این جلســه در اســتانهای دیگر نیز در حال برگزاری میباشــد
و امســال به دلیــل پویش تولید محتــوای الکترونیکی که توســط دفتر
انتشــارات و فنــاوری آموزشــی ســازمان پژوهــش کلید خورده اســت،
اســتانها با عالقه بیشتری پای کار آمده و میکوشــند بهترین آثار را در
شبکه ملی رشد به نمایش بگذارند.
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نشست آموزشی معلمان در زمینه تولید محتوا
برای ارتباطات آموزشی برگزار شد
ا
خبار د
ف
ت
ر
ا
ن
ت
و
فنـاوریآ شارات
م
و
زشی

نخستین نشست آموزشی دفتر انتشارات و فناوری آموزشی با معلمان
منتخب اســتانها برگزار شد .این نشست آموزشــی به صورت وبینار و
با شــرکت بیــش از  ۱۲۰نفــر از معلمان هنرمند کشــور برگــزار و تبیین
توضیحات الزم ارائه گردید.
در ایــن نشســت محمدابراهیــم محمدی ،مدیــرکل دفتر انتشــارات و
فناوری آموزشــی و محمدرضا شــکرریز معاون فنــاوری و دبیر دهمین
دوره جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد به ارائه نقطه نظرات خود
پیرامون مسائل فنی و محتوای آثار دریافتی جشنواره پرداختند.
در ادامه چند تن از اساتید صاحب اثر در زمینه تولید محتوای الکترونیکی
ضمن ارائــه نمونه کارهای برخوردار از اســتاندارد بــه آموزشچگونگی
تولید محتوای الکترونیکی پرداختند .در این نشســت که با هدف پاســخ
به برخی سؤاالت مربوط به چارچوبهای تولید محتوا و نیز زمینهسازی
برای آموزش معلمان نخبه در زمینه تولید محتوا برای ارتباطات آموزشی
برگزار شــد ،حاضران به تبادل نظر پیرامون اهمیت و ضرورت محتوا در
گزینههای دسترسی آسان پرداختند.
الزم به توضیح است که چنین جلساتی در استانها و با استفاده از ظرفیت
معلمــان توانمنــد در زمینه تولید محتوا در حال برگزاری میباشــد .در
همین زمینه برخی از اســتانها نیز ضمن بازنشــر پوسترهای دهمین
دوره جشــنواره تولید محتوا و همچنیــن تولید تیزرهای بومی و توجیه
معلمان خود برای شرکت فعال در این جشنواره اقدام کردهاند.این اقدام
میتواند نوید بخش حرکتی مؤثر در تأمین محتوای شبکه ملی رشد در
ماههای آینده آموزشی باشد.
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سازمان پژوهش در برگزاری جشنوارهها،
بهدنبال تسهیل فرایند یاددهی و یادگیری است
ا
خبار د
ف
ت
ر
ا
ن
ت
و
فنـاوریآ شارات
م
و
زشی

توگو بــا روابط عمومی و امور بینالملل
محمدابراهیم محمدی در گف 
ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشــی در خصوص تفاوت این دوره
جشنوارهی فیلم رشد با جشنوارههای مشــابه ،اظهار داشت :سازمان
پژوهش بهدنبال جشــنوارهداری و جریانســازی متعارف نیســت بلکه
بهدنبال این اســت کــه بتواند با مدیریت این جشــنواره فرایند یاددهی
و یادگیری خودش را تســهیل ببخشــد و از سایر اجزا و عناصر آموزشی
در ایــن فرآیند بهتر اســتفاده کند؛ نگاه ســازمان و نظام تعلیم و تربیت
به جشــنوارهی فیلم رشد نگاه آموزشــی و تربیتی و فرصتی برای ایجاد
باشــگاه هنرمندان فیلمهای آموزشــی و تربیتی است و کمک میکند تا
دبیرخانهی این جشنواره به یک قرارگاه غنی و قوی از فیلمهای آموزشی
و تربیتی در ایران و جهان اسالم و منطقه تبدیل شود.

نقش معلمان هنرمند در این جشنوار

مدیرکل دفتر انتشــارات و فناوری آموزشــی تأکید کرد :یکی از جنبههای
بســیار خوب این جشنواره ،باشــگاه معلمان هنرمند است که در قالب
تولید محتوا و فیلم ســاماندهی شــدهاند؛ این معلمان ،ســرمایههای
نظــام تعلیــم و تربیــت و عناصر مؤثــر در خدمت به برنامهی درســی
بوده ،در نتیجه از این ظرفیت بیشــتر اســتفاده خواهد شد و آموزشها
و حمایتها برای پیوستهســازی این ارتبــاط و خدمت افزون به صنعت

فیلم آموزشی بهره گرفته خواهد شد.

زمینههای مشارکت در جشنواره

وی بــا اشــاره بــه اینکه از مشــارکت بیشــتر نهادهای فرادســتگاهی و
شــرکتهای دانشبنیان در این جشنواره اســتقبال میکند ،یادآور شد:

ایــن آمادگی را داریم تا برای توســعه و تعمیق آمــوزش دانشآموزی در
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سازمان پژوهش در برگزاری جشنوارهها ،بهدنبال
تسهیل فرایند یاددهی و یادگیری است

این جشــنواره از همهی توانمندیها اســتفاده کنیم؛ بنابراین نهادهای فرادســتگاهی و
شــرکتهای دانشبنیــان میتوانند در کم ّیت و کیفیت تولیدات هنــری و نیز انتقال پیام و

محتوا در قالبهای هنری کمک کنند.
محمدی ادامه داد :کتاب درســی بیش از  15میلیون مخاطب مستقیم دانشآموزی و 30
میلیون والدینشــان را تحتالشــعاع قرار میدهد و میتواند در قالب رمزینههای سریع
پاســخ ،پیامهای اســتاندارد شــده مورد دغدغه را در ذیل مفاهیم درسی و در قالبهای
هنری به مخاطب منتقل کند.

فرایند اجرایی جشنواره

مدیرکل دفتر انتشــارات و فناوری آموزشی در خصوص زمان برگزاری مراسم اختتامیهی
جشــنوارهی پنجاهویکم گفت :تصمیم داریم فرآیندهای جذب آثار داخلی و خارجی؛ داوری،
ارزیابی و هیأتهای انتخاب به گونهای تدبیر شود تا اختتامیهی این جشنواره طبق برنامه،

فرایند جذب آثار

آذر ماه برگزار شود.

وی افزود :آثار بهصورت برخط دریافت میشود و مشخصات کلی آثار به این شکل خواهد
بــود که باید کمتر از  20دقیقه در قالب ســامانه آپلود شــود .آثــار مخاطبان و هنرمندان
خارجی در قالب ایمیل و ســامانههایی خواهد بود که بهزودی اعالم می کنیم؛ آثار بلند که
قابل آپلود نمیباشد بهصورت فیزیکی دریافت خواهد شد.
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فراخوان پنجاه و یکمین جشنواره بینالمللی
فیلم رشد منتشر شد
ا
خبار د
ف
ت
ر
ا
ن
ت
و
فنـاوریآ شارات
م
و
زشی

محمدابراهیم محمدی ،مدیرکل دفتر انتشــارات و فناوری آموزشــی و
دبیر پنجاه و یکمین جشنواره بینالمللی فیلم رشد در گفتوگو با روابط
عمومــی و امــور بینالملل ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشــی
از انتشــار فراخوان پنجاه و یکمین جشــنواره بینالمللی فیلم رشــد به
زبانهای فارســی ،عربی و انگلیسی خبر داد .دریافت آثار این جشنواره از
صبح روز چهارشنبه دهم شهریور  1400آغاز خواهد شد.
محمدی با اشــاره به این موضوع که ســازمان پژوهــش و برنامهریزی
آموزشــی وزارت آمــوزش و پــرورش ،پنجــاه و یکمیــن دوره جشــنواره
ت
بینالمللی فیلمهای علمی ،آموزشــی و تربیتی رشــد را با هدف کیفی 
بخشــی به فرایند یاددهی  -یادگیری ،پشــتیبانی از محتواهای کتابهای
درسی و توسعه صنعت فیلمهای آموزشی و تربیتی برگزار میکند گفت:
بر اســاس مکاتبات و مذاکرات به عمل آمده با ســازمان امور سینمایی
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی ،دبیرخانه جشــنواره بینالمللی فیلم
رشــد در هفته دوم شــهریورماه کار ثبتنام و دریافت آثار دوره پنجاه و
یکم را آغاز خواهد نمود و همه فیلمسازان ایرانی و خارجی عالقهمند به
شــرکت در این دوره میتوانند آثــار خود را به صورت مجازی و یا فیزیکی
برای دبیرخانه ارسال نمایند.
دبیر پنجــاه و یکمین جشــنواره بینالمللی فیلم رشــد افــزود« :دفتر
انتشارات و فناوری آموزشی با رهنمودها و حمایتهای جناب آقای دکتر
ملکی ،رئیس محترم ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشــی و سایر
اعضای شــورای سیاستگذاری جشــنواره ،مصمم اســت که با اتکال به
خداوند متعال و رعایت پروتکلهای بهداشــتی ،این دوره از جشنواره را
همچون ســال قبل به ســامت برگزار نماید و فیلمهای تولید شــده از
سراســر جهان را برای بهرهبرداری در امر آموزش و پرورش شناسایی و
معرفی نماید.
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فراخوان پنجاه و یکمین جشنواره بینالمللی فیلم
رشد منتشر شد

وی ادامه داد :پنجاه و یکمین جشــنواره فیلم رشــد در بخشهــای :بینالملل ،معلمان،
دانشجومعلمان و دانشآموزان دوره دوم متوسطه در قالبهای داستانی کوتاه ،داستانی
بلند ،مســتند کوتاه،مســتند بلند و پویانمایی تا نیمه مهرماه جاری پذیرای فیلمهای
فیلمسازان ایران و جهان خواهد بود.
محمدابراهیم محمدی موضوعات اعالم شده در فراخوان این دوره از جشنواره را به این
شرح اعالم کرد :دو بخش اصلی شامل فیلمهای علمی ،آموزشی و تربیتی مبتنی بر اسناد
تحولی آموزش و پرورش و نیز فیلمهای علمی ،آموزشــی و تربیتی مرتبط با محتواهای
کتابهای درسی .عالقهمندان برای اطالع از ریز موضوعات میتوانند به سامانه جشنواره
مراجعه نمایند.

نحوه شرکت در جشنواره

تهیهکنندگان و یا فیلمسازان تا  1400/7/15فرصت دارند با مراجعه به سایت eff.roshd.ir

ضمن مطالعه و رعایت ضوابط آئیننامه جشنواره فیلم رشد ،از دو روش زیر نسبت به
ثبت نام و تحویل آثار خود اقدام نمایند.
الف) تکمیل فرم شرکت در جشنواره و بارگذاری لینک اثر در سامانه eff.roshd.ir
ب) تکمیل فرم شــرکت در جشــنواره ،دریافت کد رهگیری و ارسال اثر بر روی لوح فشرده
به نشــانی :تهران -خیابان ایرانشــهر شــمالی -نبش کوچه آذرفر -پالک  - 270دبیرخانه
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
شــماره تلفنهای دبیرخانــه)021( 88301479 - 87196574 - 87196557 – 87196563 :
در روزهای فعال از ســاعت  8صبح تا  14آماده پاســخگویی به ســؤاالت شــرکت کنندگان
میباشد.
همچنین نشانی الکترونیکی  eff.roshd@oerp.irآماده دریافت پیامهای مکتوب فیلمسازان
محترمخواهد بود.
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عالقمندان جهت انتشــار مطالب خود اعم از چکیده ،مقاله و یادداشت تخصصی مرتبط با حوزه تعلیم
و تربیــت ،الگوهــای تدریس ،برنامهریزی آموزشــی و ...آثار خود را حداکثــر در دو صفحه  A4به تحریریه
نشریه به نشانی  oerp@chmail.comارسال فرمائید .مطالب پس از بررسی منتشر میشود.

اداره روابط عمومی و امور بینالملل
تهران | خیابان کریمخان | خیابان ایرانشهر | ساختمان شماره  4آموزش و پرورش | سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
کدپستی | 1584747359 :تلفن | 88831161 -9 :نمابر | 88309265 :سایتwww.oerp.ir :
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