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یادداشت سردبیر

برنامه ی
ویژه ی
 مدرسه
)بوم(

 اصغر ندیری

بيش از یک صد سال از تشکيل نظام آموزش رسمی 
در شکل معاصر آن در ایران می گذرد؛ در طول این 
مدت مدرسه ها و آموزگاران ما، به اقتضای تغيير 
آموزشی  کالن  سياست های  وسيع،  تحوالت  و 
و رشد و توسعه ی دانش و فناوری ها، نقش ها و 
مسئوليت های متفاوتی در گستره ی تعليم وتربيت 

بر عهده داشته اند.
در برهه هایی از زمان، مسئوليت تهيه و تدوین 
برنامه های درسی، اجرا و آموزش آن ها، به ميزان 
زیادی بر عهده ی مدرسه ها و معلمان بوده و در 
دوره هایی نيز این مسئوليت به اجرای برنامه های 
از پيش تعيين شده و آموزش کتاب های درسی 
دیگری هم،  زمان های  در  است.  منحصر شده 
به طور گسترده، گونه ها و ترکيب هایی از این دو 

وضعيت را شاهد بوده ایم.
اما در حال حاضر و براساس آخرین تغييرات و 
بنيادین آموزش وپرورش  مصوبات سند تحول 
و سند برنامه ی درسی ملی، قرار است مدرسه ها 
 و آموزگاران ما نقش و مسئوليت های جدیدی 

بر عهده داشته باشند.
خاستگاه های قانونـی برنامـه ی ویـژه ی مـدرسه 
)بـوم( طـي راهکـارهای سـند تحـول بنيـادین 
آموزش وپرورش و مصوبه های برنامه ی درسی 
ملی در خصوص زمان آموزش )واگذاری ساعاتی 
از برنـامه درسی به مدارس(، تکاليـف قانـونی 
متعددی پيش  روی آموزش وپرورش قرار داده 
است؛ از جمله تنوع بخشی به محيط های یادگيری، 
متناسب سازی برنامه های درسی با نيـازها و شرایط 
اقليـمی و جغرافيـایی استـان ها، و جلب مشـارکت 
حداکثـری خـانـواده ها، دستـگاه های فرهنـگی، 
خدمـاتی، مذهبی، هنـری و توليـدی در طراحی 
و اجرای بـرنـامه ها و فعاليت های خارج از کالس 
و مدرسه و باالبردن توانمندی های آموزگاران 
برای مشارکت مؤثر آنان در برنامه ریزی درسی 
در سطح مدرسه. یعني طبق این برنامه مجموعه 
اختياراتي به مدرسه ها داده  شده  است که بتوانند 

بخشی از برنامه ی درسی خود را تنظيم کنند.
ایـن برنامـه براسـاس رویکـرد فرهنگـی تربيتـی 
و بـا تأکيـد بـر آموزش هـای مهارت محـور و 
بسـط گسـتره ی فعاليت های پرورشـی در سـطح 
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مدرسـه ها به اجـرا در می آید و طراحـی و اجرای 
بخشـی از زمـان آمـوزش را طبـق چارچوبـی 
مشـخص، بـه مدرسـه واگـذار می کنـد؛ بـه ایـن 
معنا کـه مدرسـه می تواند بـا توجه به خواسـت و 
نيازسـنجی داخلـی خود و بـا سـنجيدن امکانات 
بالقـوه ی پيرامونـی اش، برنامه هـای  بالفعـل و 

ویـژه ی خـود را تـدارک ببينـد.
در ایـن برنامـه ها، امـکان ویـژه سازی آمـوزش 
دانش آموزان،  عالقـه های  و  نيـازها  بـراساس 
خانـواده هـا و اجتـماع محـلی مـدرسه فراهـم 
می شود. در واقع این برنامه تالش دارد فرصتی 
فرهنگيان در مدرسه  تا مدیران و  آورد  فراهم 
فضا و شرایطی منعطف برای ظهور و بروز ابتکار 
عمل ها و شایستگی های حرفه ای خود در زمينه ی 
راهبری برنامه ی درسی و برنامه ریزی درسی در 
اختيار داشته باشند و مدرسه محيطی جذاب و 
یادگيرنده برای دانش آموزان، به دليل پرداختن 
به نيازها و عالقه هایشان شود که رنگ و بوی 
امکانات و شرایط محلی و بومی را به خود و تمام 

دست اندرکاران مدرسه بسپارد.
برخي بر این باورند که اجرای برنامه ی بوم زمانی 
عملی است که »مدرسه محور« باشد؛ یعنی مدیر 

کـه  می کنـد  ارائـه  موقعيت هایـی  از  روشـنی 
مدیـران به عنـوان راهبـر آموزشـی بایـد در آن به 

تصميم گيـری و عمـل دسـت بزننـد.
بایـد دانسـت، مدیریـت تغيير در سـطح مدرسـه 
از خـود مـا و ذهنيت هـا و باورهـای مـا آغـاز 
می شـود. بـدون تغييـر در خـود، نبایـد انتظـار 
دگرگونـي را در دیگـران داشـته باشـيم. بـرای 
و  اوليـا  کارکنـان،  آمـوزگاران،  تغييـر،  ایجـاد 
دانش آمـوزان بایـد تغييراتـی در عملکردهـا و 

افـکار خـود بدهنـد.

مدرسه اختيار عمل داشته باشد. آن ها می گویند 
دانش  آموزان  برویم.  سو  و  این سمت  به  باید 
زندگی  در  کاربردی  و  عملی  مطالب  خواهان 
هستند. اما آیا حجم کتاب های درسی در راستاي 
اجراي برنامه ی ویژه ی مدرسه ها تغييری خواهد 
کرد و برای آموزگار فرصتی ایجاد می شود تا 
امکان برنامه ریزی داشته باشد؟ وقتی آموزگار 
آیا  دارد،  را  درسی  کتاب  تمام  کردن  اضطراب 

می تواند برای برنامه ی بوم وقت بگذارد؟

نقش آموزگاران در برنامه ی بوم
مشارکت آموزگاران در فرایند برنامه ریزی درسی، 
یکی از شاخص های تحول در نظام آموزشی است 
که در دو سند تحول و برنامه ی درسی ملی بر آن 
تأکيد شده است. طی سال های اخير، مشارکت 
نظر  از  درسی،  برنامه ریزی  فرایند  در  معلمان 
ماهيت و وسعت، دستخوش تحول و دگرگونی 

شده است.
 در برخی از نظام ها، برنامه ی درسی با جزئيات بيشتر 
و به صورت کامل در اختيار معلم گذاشته می شود 
)نظام های متمرکز( و معلم موظف است حداکثر 
سعی و تالش خود را در دستيابی به هدف های 
از پيش تعيين شده ی برنامه به کار بندد. در بعضی 
کلی  راهبردهای  فقط  معلمان  دیگر،  نظام های 
دریافت می کنند و مختارند راهبردهای دریافتی 

اقتضائات کالس درس  با موقعيت ها و  را 
خود تطبيق دهند )نظام های غيرمتمرکز(. در 
گذشته  نظام برنامه ریزی درسی در کشور، از 
آغاز تأسيس مدرسه، شاهد هر دو تجربه ی 
مشارکت و عدم مشارکت معلمان در 

فرایند برنامه ریزی درسی بوده ایم.
در  مشـارکت  بـرای  آمـوزگاران 
بـروز  و  مدرسـه  برنامه ریزی هـای 
و  مجـال  بایـد  توانمندی هایشـان، 
فرصـت بيابنـد و از رشـد و ارتقـای 
دانـش حرفه ای آنـان حمایت شـود. 
از  برخـورداری  منظـور،  ایـن  بـه 
فضـای منعطـف و حامی برای سـعی 

و خطـا می توانـد به شـدت بـر انگيزه ی 
آن هـا در مشـارکت در برنامه ریزی هـای 

سـطح مدرسـه مؤثـر باشـد.
رهبــری و هدایـت یکی از وجوه اساسـی 

آن هـا  اسـت.  معلمـان  حرفـه ای  زندگـی 
مشـتاق حرکـت هدفمنـد و حرفـه ای هسـتند. 

تأمـل بر شایسـتگی های رهبر آموزشـی، تصویر 


