
تبیین دستور العمل مدیریت تولید محتوا و فرصت های تربیتی در دورۀ پیش  از دبستان

        اشاره

با توجه به اهمیت تولید محتوای مناسب در دورۀ پیش از دبستان، 
اعم از مهد و پیش دبستانی، به منظور هماهنگی و اثربخشی بیشتر 
در  دبستان  از  پیش  محتوای  تولید  کارگروه های  فعالیت های 
برنامه ریزی آموزشی، در آبان ماه  با سازمان پژوهش و  استان ها 
1399 دستورالعمل مدیریت تولید محتوا و فرصت های تربیتی با 
شمارۀ 101/183 مورخ 99/8/28 به استان ها ابالغ نموده است. 
در ادامه، چکیدۀ این دستورالعمل برای اطالع کارشناسان، مربیان و 

دیگر ذی نفعان ارائه می شود.
آموزش و پرورش باکیفیت در دورۀ پیش از دبستان ضامن تعالی و 
توسعۀ پایدار زندگی آحاد کشور و رسیدن به مراتبی از حیات طیبه 
در عرصۀ فردی و اجتماعی است. بر این اساس برای تربیت مؤثر 
کودکان مبتنی بر اسناد تحولی نظام آموزش و پرورش کشور، به ویژه 
سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( و دیگر اسناد 

رقیه قنبری
کارشناسارشدمدیریتآموزشی

باالدستی از جمله تبصرۀ 2، مادۀ 2 قانون تأسیس و ادارۀ مدارس و 
مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی )مصوبۀ 1395 مجلس شورای 
اسالمی( و آیین نامۀ اجرایی آن )مصوبه 99/2/27 هیئت وزیران(، 
برنامۀ درسی ملی، اساس نامه دورۀ پیش دبستان )مصوبۀ 699 مورخ 
و  برنامه  همچنین  و  آموزش و پرورش(  عالی  شورای   82/7/28
فعالیت های آموزشی و پرورشی دورۀ پیش دبستان )مصوبه 770 مورخ 
87/4/25 شورای عالی آموزش و پرورش و راهنمای تفضیلی با شماره 
ابالغ 120/12126 مورخ 87/8/5(؛ عالوه بر مفاد اسناد و مصوبات 
مزبور به منظور هماهنگی بیشتر، دستورالعمل ذیل ابالغ می گردد. الزم 
است مسئوالن ادارات کل آموزش و پرورش استان ها، مناطق آموزشی 
و مدیران مهدهای کودک و واحدهای آموزشی پیش دبستان سراسر 
کشور در تحقق این دستورالعمل اهتمام ورزند. مسئولیت حسن اجرای 

این دستورالعمل به عهده مدیرکل استان می باشد.
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تولید محتوا و فرصت های تربیتی
در تولیــد محتوا و تدارک فرصت های تربیتی و یادگیری اثربخش، الزم 
اســت براســاس راهنمای برنامه و فعالیت های آموزشــی و پرورشی دورۀ 
پیش دبستان در مراحل سه گانۀ: طراحی )نقشۀ یادگیری اعم از نیاز سنجی، 
تعیین اولویت ها، انتظارات، دامنۀ محتوایی و راهبردهای یادگیری و...(، تدوین 
)تدارک و سازمان دهی مجموعه ای از فرصت های تربیتی- تولید محتوا( و 
اجرا )چگونگی اجرای فعالیت ها و فرصت های تربیتی در موقعیت های متنوع 

یادگیری( به این موارد توجه شود:
 1. رشــد همه جانبه و متعادل کودکان در جهت تحقق اهداف مصوب دورۀ 

پیش از دبستان مبتنی بر رویکرد فطرت گرایی توحیدی؛
 2. توجه به رویکرد تربیتی و انس محور در برنامه و فعالیت های قرآنی و دینی 
به جای آموزش مســتقیم یا تأکید بر محفوظات و تعیین حد مشخصی در 

یادگیری برای کودکان؛
 3. توجه به رویکرد تلفیقی در طراحی، تدوین یا انتخاب محتوا و پیوند دادن 
مفاهیم و موضوعات یادگیری به موقعیت های پیرامون کودکان و بهره برداری 
حداکثری از پدیده های زندگی روزمرۀ آن ها به جای اختصاص  دادن ساعات 
اجــرای فعالیت به حوزه یا موضوع درســی خاص مانند علــوم، ریاضی و 

زبان آموزی؛
 4. تأکیــد بر تفکر، خالقیت، کار گروهی، کســب تجربــه، آزادی عمل 
کودکان، جهت دهی به فعالیت های واگرای کودک به جای حافظه محوری 

و آموزش های مستقیم و یکسویه؛
 5. منعطف بودن برنامه و فعالیت های تربیتی با توجه به موقعیت های مکانی 
)اقلیمی و بومی( و مدت زمان حضور کودکان در مهد کودک و کالس های 

پیش دبستانی؛
 6. استفادۀ متوازن و متنوع از انواع فعالیت ها اعم از بازی، قصه، شعر، نمایش، 
نقاشی و... با توجه به ویژگی های سنی و رشدی کودکان دورۀ پیش از دبستان 
از قبیل میزان تسلط بر حرکات و هماهنگی عضالت، آستانۀ تحمل و تمرکز 

کودکان )حدود 15 دقیقه( و...؛
 7. تأکید بر تولید یا انتخاب بسته های تربیت و یادگیری، با استفادۀ حداکثری 
از همۀ اجزا شامل: راهنمای مدیر، مربی، والدین، کتاب یا دفترچۀ کار کودک، 
لوح چند رسانه ای، وســایل بازی، ابزارهای دست ورزی، لوح مکتوب، کارت 
قصه و... . کتاب یا دفترچۀ کار کودک تنها یکی از اجزای بســتۀ تربیت و 

یادگیری است. لذا تولید و بهره برداری از همۀ منابع ضروری است؛
تبصره: تولید بسته های تربیت و یادگیری نباید موجب تحمیل هزینۀ اضافی 

به خانواده و مربی شود.
 8. کاهــش تعداد کتاب های کار کودک )حداکثر چهار جلد(، کاهش حجم 
هر کتاب )کمتر از 40 صفحه( و همچنین کاهش فعالیت های مداد-کاغذی 
با تأکید بر طراحی فرصت های تربیتی، کاربردی، متناسب با نیازها، عالیق 
و توانمندی کودکان مهد و پیش دبســتان و همچنین تفاوت های فردی با 

بهره برداری از تجربیات آن ها؛
 9. پرهیز از آموزش حروف الفبا، خواندن و نوشتن آن؛

 10. افزایش مهارت های ارتباطی و کاربرد زبان فارســی معیار در کنار زبان 
مادری، به عنوان یکی از مؤلفه های هویت کودکان، به ویژه در مناطق محروم 

و دو یا چند زبانه،2 به منظور بسط عدالت آموزشی مورد تأکید است.

 11. در فرایند زبان آموزی باید جهت گیری 
آموزش به گونه ای باشــد که نخســت 
مهارت شــنیداری نوآموز )خوب گوش 
دادن، توجــه به صداهــای اول و آخر 
کلمات، تشخیص زیر و بمی صداها و...( 

سپس مهارت های گفتاری )ادای کلمات، 
بیان اندیشــه، صحیح ســخن گفتن در برابر 

جمع و رعایت آداب آن، بیان احساســات، توصیف دیده ها و شنیده ها 
و ...( تقویت شــود. این برنامه با هدف ایجاد عالقه و آمادگی در نوآموزان 
پیش دبستانی برای کسب مهارت خوانداری و نوشتاری )در سنین باالتر(، 
از طریق مهارت های دست ورزی، تقویت ماهیچه های کوچک و هماهنگی 
چشم و دست، تصویر خوانی، تمیز دادن و بیان ارتباط نماد تصویری با نماد 
نوشــتاری، رعایت آداب نوشتن )صحیح نشستن، صحیح به دست گرفتن 
مداد، رعایت فاصلۀ چشم و کاغذ(، وصل کردن خط چین ها، ترسیم خطوط 
جهت دار و منظم افقی و عمودی با روش های جذاب و غیر مستقیم مانند 

بازی، نقاشی و ... اجرا می شود.
 12. پرهیز از آموزش زبان های خارجی در اجرای برنامۀ رســمی مهدهای 

کودک و پیش دبستانی ها؛
 13. در اجرای محتوا و فرصت های تربیتی به توانمند سازی مربیان و آگاهی 
بخشی خانواده ها در چارچوب برنامۀ مصوب پس از هماهنگی با مرجع ذیربط 

اقدام شود.
 14.  در اجرای محتوا و فرصت های تربیتی اهداف ارزشیابی مبتنی بر ارتقای 
کیفیت یادگیری، شناسایی نقاط قوت و ضعف، رفع کاستی ها، عدم مقایسۀ 
کودکان با یکدیگر با بهره وری از شیوه های غیرمستقیم و توصیفی و عدم 

نمره دهی و اطالع رسانی مطلوب به والدین مدنظر قرار گیرد.
در ادامۀ ابالغ این دســتورالعمل به اســتان ها، سه وبینار تخصصی به 
میزبانی اســتان های مازندران، کردســتان و تهران برگزار شــدند. وبینار 
تخصصی اســتان مازندران روز چهارشــنبه مورخ 99/10/17 با مهمانی 
استان  های تهران، اصفهان، فارس، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، 
کهگیلویه و بویراحمد، سمنان، گلستان، گیالن، قم و کرمانشاه برگزار شد. 
وبینار تخصصی استان کردستان مورخ 99/10/30 و با مهمانی استان های 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایالم، خراسان جنوبی، زنجان، 
سیستان و بلوچستان، قزوین، کرمان، مرکزی، همدان و یزد، شکل گرفت. 
وبینار تخصصی شهرســتان های تهران هم مــورخ 99/11/8 با مهمانی 
استان های آذربایجان شرقی، خوزستان، خراسان رضوی، بوشهر، لرستان 
و البرز انجام شد. در این وبینارها، خانم دکتر رخساره فضلی، مشاور معاون 
آموزش ابتدایی و مسئول هماهنگی دورۀ پیش دبستان و جناب آقای مسعود 
تهرانی فرجاد، رئیس دورۀ پیش از  دبستان سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی، سخنرانی کردند. 

امید اســت با توجه به تجربیات ارزنده و خالقیت مربیان 
عالقه مند و دلسوز، شاهد تحولی شایسته در زمینه تولید محتوا 

و بسته های یادگیری باشیم.
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