
در گفت وگو با رئیس گروه برنامه ریزی و تدوین راهنمای 
تربیت و یادگیری دورۀ پیش از  دبستان

       اشاره

نمی شود.  آغاز  مدرسه  از  تعلیم و تربیت  عمومی،  باور  بر خالف 
بررسی های علمی سال هاست که نشان می دهند، کودکان پیش از 
آغاز مدرسه، توانایی باالیی برای یادگیری و تربیت پذیری  دارند. 
این تأثیرپذیری چنان است که آموخته های کودک پیش از ورود 
به مدرسه، شالودۀ شخصیت او را شکل می دهد. مقام معظم رهبری 
نیز بارها از ضرورت توجه به پرورش کودکان سخن گفته و این 

اواخر، آموزش و پرورش را به عنوان متولی اصلی آموزش کودکان 
پیش دبستانی معرفی کرده اند. گروه پژوهش و برنامه ریزی دورۀ 
وزارت  آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش  از  دبستان سازمان  پیش 
آموزش و پرورش، به دنبال سال ها کار تیمی و کارشناسی و مشورت 
با صاحب نظران، تدوین راهنمای برنامۀ تعلیم و تربیت دورۀ پیش از 
 دبستان را به انجام رساند. در این زمینه با مسعود تهرانی فرجاد، 
از  دبستان«،  پیش  دورۀ  برنامه ریزی  و  پژوهش  »گروه  رئیس 

گفت وگو کردیم که حاصل آن را در ادامه می خوانید. 

تنظيم:سميه رمضانی پور
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 باسالم و خدا قوت با توجه به جذابیت شروع قرن 
جدید و همچنین فصل بهار، گروه زیرمجموعۀ شما 
در دورۀ پیش دبستانی چه برنامه ها و اقداماتی برای 
ارتقای این دوره انجام داده است یا در دست اقدام 

دارد؟
بنده هم به شــما و همکاران عرض سالم و خدا قوت دارم. 
مهم ترین دســتاورد گروه پیش از دبســتان در سال های اخیر، 
تدوین » راهنمای برنامۀ جامع تربیت و یادگیری در دورۀ پیش 
از  دبستان« بوده است. این برنامه بر اساس اسناد تحولی و قوانین 
باالدســتی نظام تعلیم و تربیت و ناظر بر سنین پیش  از دبستان 
و قبل از چهار ســال تدوین شــده است. با توجه به قوانینی که 
در خصوص مهدهای کودک مطرح و به آموزش و پرورش ابالغ 
شده، گروه پیش از  دبستان تدوین برنامۀ مزبور را در برنامه های 
خود قرار داد. به حول و قوۀ الهی از اواخر ســال 1397 تا پایان 
سال 1399، طی جلسه های مستمر با حضور کارشناسان، مربیان 
و اولیای کودکان پیش دبستانی، راهنمای برنامه جامع تربیت و 
یادگیری در دورۀ پیش از  دبســتان از تولد تا 6 سالگی را تدوین 

کردیم. 
شــایان ذکر اســت قبل از برنامه مزبور، راهنمای  برنامه ای 
ویژه کودکان 5 و 6 ســال با عنــوان راهنمای برنامه و فعالیت 
آموزشی و پرورشی دورۀ پیش دبستانی با تصویب شورای عالی 
آموزش و پرورش از سال 1387 نقشه راه دوره پیش دبستان بوده 

است.
راهنمای برنامه جدید ویژگی های منحصر به فردی دارد. از 
مهم ترین آن ها دیده شــدن همه ارکان تعلیم و تربیت در برنامه 
تربیت و یادگیری کودکان پیش از دبستان و همچنین نگرش 
تمام ساحتی و توجه به رشد همه جانبۀ کودک است. به عبارت 
دیگر، این برنامه به هیچ عنوان به دنبال تربیت تک بعدی نیست، 
بلکه برنامه ریزان و تدوین کننــدگان آن معتقدند، کودکان باید 
در تمام ابعاد به صورت متوازن تربیت شــوند. به همین دلیل به 
همۀ ابعاد رشدی کودک و نیازهای او، از جمله نیازهای زیستی 
و بدنی، زیبایی شناسی، اجتماعی، شناختی، عاطفی و معنوی اش 
توجه شــده که در سند تحول بنیادین هم به عنوان ساحت های 

شش گانه از آن ها یاد شده است. 
ویژگی دیگر ایــن راهنما، توجه به رویکــرد فطرت گرایی 
توحیدی است. این رویکرد در همۀ برنامه ها و رویکردهای تربیتی 
آموزش و پرورش مورد توجه قرار دارد. در راهنمای  برنامه تربیت و 
یادگیری دورۀ پیش از  دبستان هم به طور عینی و ملموس سعی 
کرده ایم رویکرد فطرت گرایی توحیدی مورد تأکید و دست یافتنی 
و در عمل قابل پیاده ســازی و ارزیابی باشد. یعنی از کلی گویی 
پرهیز شده و شکل ملموس و کاربردی این رویکرد، برای مربیان، 

والدین و دیگر مخاطبان مشخص شده است.
  برنامۀ یادگیری دورۀ پیش دبســتانی دارای چه 
ویژگی های منحصر به فرد دیگری اســت که آن را 

متمایز می کند؟
این برنامه به ســبب ورود آموزش و پرورش به ســنین مهد 
کودک، برای اولین بار در نظام تعلیم و تربیت رســمی کشــور 
برای کودکان زیر چهار سال آماده شده است. یکی از مهم ترین 
ویژگی های آن توجه به نقش خانواده و رسانه، و تبیین انتظارات از 
آن ها برای تحقق شایستگی ها و هدف های مورد انتظار در تربیت 
کودکان اســت. به یک معنای دیگر، طبق نگاه و جهت گیری 
اصلی برنامه، اصراری نیست در اوان کودکی، تعلیم و تربیت از نهاد 
خانواده به مدرســه سپرده شود،  بلکه نهاد خانواده مبنای تربیت 
و مهم تریــن رکن تعلیم و تربیت کودک اســت. باور ما این 
است که والدین، مربیان اول کودك هستند. اگر بنا بر 
دالیلی خانواده ها مجبورند که کودکان خود را در سنین کودکی به 
مهدهای کودک بسپارند، الزم است که با آگاهی و اطالع کافی 
از برنامه های آموزشی مناسب و استاندارد، در تربیت کودک خود 

مشارکت داشته باشند.
ویژگی دیگــر این برنامــه توجه به نقــش مربی و نقش 
رسانه هاســت. به خوبــی می دانیم که کودکان ما خواســته یا 
ناخواسته در مواجهه با رسانه ها قرار دارند و صاحبان رسانه، اگر با 
جهت گیری های برنامۀ رسمی دورۀ پیش از  دبستان آشنا شوند، 
حتماً همراهی خواهند داشــت. به همین  منظور ذیل هر هدف، 

انتظارات برنامه دوره از رسانه ها مطرح شده است.
از دیگر ویژگی های برنامه توجه به ارزشیابی همه جانبه است. 

یکی از مهم ترین 
ویژگی های برنامۀ 
جامع تربیت 
و یادگیری 
پیش دبستانی توجه 
به نقش خانواده ها 
و تبیین انتظارات 
از آن ها برای تحقق 
شایستگی ها و 
هدف های مورد 
انتظار در تربیت 
كودكان است
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تاکنون در برنامۀ درســی بیشتر از متربی یا دانش آموز ارزشیابی 
تحصیلی و آموزشــی انجام می شده است تا مشخص شود که 
آیا به هدف های مورد نظر دست پیدا کرده ایم یا خیر. اما در این 
برنامۀ جامع، ارزشــیابی همه جانبه قرار است اتفاق بیفتد. یعنی 
عالوه بر متربی، دیگر عناصر برنامه هم باید ارزیابی شوند.باید 
هدف ها، جهت گیری، محتوا،  و دســت اندرکاران برنامه، اعم از 
مربی، رسانه و خانواده را به طور نظام مند و دقیق ارزشیابی کنیم. 
بــه عبارت دیگر، باید ببینیم هر یک از عناصر دخیل در برنامه، 
چقدر دقیق عمل کرده اســت تا کــودک را به هدف های مورد 

نظر برساند. 
رجوع به منابع دینی، علمی و قوانین باالدستی، تحلیل آن ها 
در چند کارگروه حرفــه ای، به ویژه در بحث مطالعات تطبیقی 
بیش از 10 کشور در حوزۀ پیش دبستانی، از دیگر ویژگی های این 

برنامه است که می توانم به آن اشاره کنم. 
 

  شــما به بحث توجه به رویکــرد فطرت گرایی 
توحیدی و عینی شدن آن برای دورۀ پیش دبستانی 

اشاره کردید. چگونه این رویکرد عینی شد؟
رویکرد فطرت گرایی توحیدی مبتنی بر ارزش های اسالمی 
و متون دینی است. انسان با سرشت و فطرت پاک آفریده شده 
است؛ به ویژه در آیۀ30 سورۀ »مبارکۀ روم«. نگاه فطرت گرایی 
اصل مهمی است که باید در دوره های تربیتی عینی و ملموس 
شود. براســاس ویژگی های کودکان پیش از دبستان، کودکان 
همواره تحت تأثیر رفتارها و گفتارهای خانواده و عوامل محیطی 
هســتند. آن چنان که هر چیزی را به شــکل گزاره و تصویر در 
خود ذخیره می کنند و بر این مبنا رفتارهایشان در طول زندگی 

پایه گذاری می شود. 
یعنی اگر کودک 4-3 ساله ای را پیوسته در معرض خشونت 
قرار دهیم، حتماً در بزرگ ســالی از او پرخاشگری خواهیم دید. 
حتی اشیا و عناصر طبیعی هم تحت تأثیر شرایط محیطی قرار 
دارند. به عبارت دیگر، اگر بخواهیم فطرت کودک شکوفا شود، 
باید او را در معرض موقعیت های پاک و طّیب، و نیکو قرار دهیم. 
پس معنای عینی رویکــرد فطرت گرایی توحیدی در این دوره، 

قراردادن کودک در بستر طّیبات است؛ اعم از محیط طّیب، مربی 
و خانوادۀ طّیب و لقمۀ طّیب. منظور از به کار بردن کلمۀ »طّیب«، 
داشتن مبنای علمی و دینی است که با اسناد تحولی ما به ویژه 

دستیابی به مراتبی از »حیات طیبه« هم قرابت دارد.

  منظور شــما از استفاده از ظرفیت های درونی و 
بیرونی آموزش و پرورش چیست؟

با توجه به اهمیت خرد جمعــی و باور به اینکه کار گروهی 
ارزش و اعتبار بیشــتری دارد، قرآن به ما توصیه کرده است که 
در کارها مشورت و سپس به خدا توکل کنید. ما همین توصیه 
را مبنای عمل خود قــرار داده ایم. به همین منظور از مجموعۀ 
درون آموزش و پرورش، مانند معاونت آموزش ابتدایی، پژوهشگاه 
تعلیم و تربیت، معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش 
و دیگر نهادهای مرتبط، دعوت رسمی به عمل آمد تا از نظرات 
آن ها بهره مند شویم. از متخصصان نهادهای بیرونی هم، مانند 
کارشناسان ســازمان بهزیستی، اعضای هیئت علمی دانشگاه، 
متخصصان تعلیم و تربیت، روان شناســان کودک، روان شناسان 
علوم ســالمت، متخصصان علوم دینی، نمایندگان حوزه های 
علمیه، و نهادها و مؤسســه های مردمی دعوت کردیم در کنار 
ما باشــند. البته حضور در کارگاه ها و نشست هایی که از سوی 
ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برای تدوین چارچوب 
برنامۀ درســی برگزار شدند، مبنای عمل ما در تدوین راهنمای 

پیش دبستانی قرار گرفته است.

 در پایان
از همۀ کسانی که در تدوین این راهنما زحمت کشیدند، تشکر 
می کنم. امیدوارم آغاز هزاره سوم و تدوین این سند تحولی، طلیعۀ 
تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور از بنیادی ترین دوره، یعنی 
دورۀ پیش دبستانی آغاز شود. ضمن آنکه امید داریم آیندگان این 
برنامه را کامل کنند؛ کما اینکه ما از دستاوردهای گذشتگان برای 

تدوین این برنامه استفاده کرده ایم.

راهنمای جامع 
تربیت و یادگیری 

دورۀ پیش دبستانی 
به هیچ عنوان 

به دنبال تربیت 
تک بعدی نیست، 

بلكه معتقدیم 
كودكان باید در 

تمام ابعاد به صورت 
متوازن تربیت شوند
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