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دكتر محمود اماني طهرانييادداشت سردبير

حمــد  و ســـپاس خداوند يكتا را كه به ما توفيق داد با 
بضاعت اندك ولي اميدوار به الطاف الهي، شــمارة ديگري 
از ويژه نامة رشد معلم را براي كمك به رشد حرفه اي شما 
مديران مدارس و دبيران ارجمند دورة دوم متوســطه، كه 
مجريان اصلي برنامه هاي درسي و راهبران فرايند ياددهي- 

يادگيري هستيد، تهيه و تقديم حضورتان كنيم.
وقوع رويدادها و تحوالت فزاينده در ابعاد مختلف جامعه، 
گسترش علوم و دانش ها، رشد فناوري هاي نوين اطالعات 
و ارتباطــات و نيــز بروز و ظهور نيازهــاي جديد فردي و 
اجتماعي، همه و همه بيانگر، لزوم تغيير و تحول بنيادين 
در نظام آموزش وپرورش است. همين ضرورت است كه به 
توليد ســند تحول بنيادين آموزش وپرورش و سند برنامه 

درسي ملي جمهوري اسالمي ايران انجاميده است.
براساس دو سند فوق، تغيير محتواي برخي از كتاب هاي 
درســي پاية اول ابتدايي ســال ۱۳۹۰ و در سال ۱۳۹۱ با 
استقرار ســاختار جديد نظام آموزشي (۶-۳-۳)، تغييرات 

برنامه هاي درسي با هدف تدارك فرصت هاي تربيتي متنوع 
و جامع براي دانش آموزان، جهت كســب شايستگي هاي 
الزم در جهت درك و اصالح موقعيت براساس نظام معيار 
اسالمي، مورد توجه جدي  قرار گرفت. در اين راستا الزم 
است معلمان، به عنوان محور تحوالت آموزشي در جريان 
تغييرات به عمل آمده قــرار گيرند، زيرا هرگونه تغييري 
در برنامه هاي درســي بدون در نظــر گرفتن نقش و نظر 

معلمان مثمرثمر نخواهد بود. 
يكــي از اهداف اصلي توليد و انتشــار ايــن ويژه نامه و 
ويژه نامه هاي گذشــتة مجلة رشــد معلم، آشــنا نمودن 
مجريان و دبيران محترم از برنامه هاي درســي و تحوالت 
ايجاد شده در آن ها در راستاي سند تحول بنيادين نظام 
آموزش وپرورش رســمي و عمومي و سند برنامة درسي 
ملي جمهوري اسالمي ايران و اجراي مطلوب و اثربخش 

آن ها است.
ويژه نامه اي كه در دســت شماســت، ضمــن توجه به 

هدف از تغيير برنامه های
 درسی در راستای سند 
برنامه درسی ملی
«تدارك فرصت هاي تربيتي متنوع و جامع براي 
دانش آموزان» جهت كسب شايستگي هاي الزم براي 
درك و اصالح موقعيت براساس نظام معيار اسالمي
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تلويحات و تصريحات اسناد باالدستي، مانند ويژه نامة پاية 
دهم است كه سال گذشته در همين ايام (مهرماه) منتشر 
شد، و شامل چهار بخش ۱. كليات ۲. معرفي برنامه هاي 
درسي جديد ۳. علم و هنر ياددهيـ  يادگيري (پداگوژي) 

۴. معرفي كتاب مي باشد.
در بخش كليات، با مباحث اساسي مرتبط با برنامه هاي 
درسي دورة دوم متوسطه از نگاه مسئوالن آموزش وپرورش 
در قالب گفت وگو آشنا مي شويد. در اين بخش هم چنين 
الگوي سه ضلعي تعالي مدرسه  ارائه مي گردد كه از طريق 
اصالح فرايند يادگيري، سطح يادگيري دانش آموزان ارتقا 
مي يابد و عرصة گســترده اي براي فعاليت معلم به عنوان 

عنصر فكور نظام آموزشي فراهم مي گردد. 
مطالب ديگري كه در بخش كليات گنجانده شده است 
عبارتند از مراقبت از جدول دروس، گذري بر تصويرسازي و... .
در بخش معرفي برنامه هاي درســي جديد، ضمن ارائة 
شناســنامة كتاب هاي درسي جديدپاية يازدهم و معرفي 

اجمالي آن هــا، از مأموريت كتاب ها و توصيه هاي مؤلفان 
در چگونگي اجراي آن ها سخن گفته شده است.

در بخش علم و هنر ياددهي ـ يادگيري (پداگوژي)، به 
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دورة متوسطه 
مي پــردازد و هم چنيــن، در اين بخش دربــارة عناصر 
تأثيرگذار بر آموزش دورة متوسطه، جايگاه معلم، ظرفيت 
دانش آموزان و تربيت ديني آن ها و... مطالب شايســته اي 

آورده شده است. 
بخش معرفي كتاب، در اين بخش كتاب هايي در زمينة 
تبديل مدرسه به يك سازمان يادگيرنده اخالق گفت وگو 
و... جهت استفاده بيشتر و بهتر مخاطبان معرفي مي شود.

اميد اســت اين ويژه نامه، در كنــار آموزش هاي ضمن 
خدمِت حضوري و الكترونيكي براي پاية يازدهم، شرايط 
مطلوبي را براي اجراي مؤثر برنامه هاي درسي اين پايه و 
نيل به اهداف غايي نظام تربيتي تراز جمهوري اســالمي 

فراهم آورد. 


