
لیال صمدي
 تنظیم گفت وگو 

 اشاره
واژه برنامه ریــزی در هر یک از مدارس ابتدایی، 
متوسطة اّول و متوســطة دوم یکی است، اما در 
عمل این برنامه ها بــا ماهیت هریک از دوره های 
تحصیلی رابطه ای تنگاتنگ دارد. لذا بر آن شدیم 
تا با مدیران هر یــک از دوره های تحصیلی بطور 
مستقل گفت وگویی داشته باشیم ، لذا گفت وگو 
با خانم قاســمیان، مدیر مدرسة متوسطة اول 
دخترانة رحمانعلی شعبانی، در منطقة 4 تهران را 

با هم می خوانیم.

 فهم درست الگوي تعالي مدیریت در مدرسه
از سال 91-90 كه برنامة تعالی آغاز شد، معاون 
آموزشی مدرسة شــاهد بودم. من در آنجا درگیر 
تعالی شــدم. در جریان همة منابعی که به مدرسه 
ارســال می شــدند، ارزیاب هایی کــه می آمدند و 
محورهایی که برای تعالی تعریف می شــدند بودم 
و خیلــی دقیق کار کردم. ســال اولــی که تعالی 
به صورت اختیاری در ســطح مدرسه ها اجرا شد، 
مدرسه توانست رتبة پویا را کسب کند و من خیلی 
خوش حال بودم. چون من مسئول اجرای تعالی در 
مدرســه بودم و مدرسه، صفر تا صد تعالی را به 
من واگذار کرده بود. برنامه هایی که ما با تیم 
داشتیم، کار گروهی و تیم برنامه ریزی 
مدرســه و اینکه توانستیم برنامة 

مدونی را در قالب برنامة تعالی که در محور تعالی 
انجام می دادیم، در مدرسه داشته باشیم. این تجربه 

را در مدیریت این مدرسه به كار گرفتم.
خدا را شــکر اآلن به مرحله ای رســیده ایم که 
من امســال موافقت نامة اصولی هیئت امنایی را 
دریافت کرده ام. بعد از چهار ســال، مدرســه در 
ســال 97 رتبة برتر خدمات آموزشی در تعالی 
ممتاز شــهر تهران را کســب کرد. امسال تعداد 
دانش آموزان مدرسه از 170 دانش آموز به 356 
دانش آموز رسید؛ طوری که مدرسه های نامداری 
که اطراف مدرســة مــا بودند، االن بــا کمبود 

جمعیت و کم کردن کالس ها مواجه شده اند.
این را مدیــون برنامة تعالی مدیریت هســتم. 
خیلی هم مشتاقم که این برنامه اجرا شود. نقشة 
راهی اســت برای مدیران. مدیران چراغ راه نیاز 
دارند. بــا توجه به تنوع مدرســه ها و با توجه به 
اینکه هر مدرســه با مدرســة مجاور خود، از نظر 
برنامــه، دیدگاه مدیر و تیمی که در آن مدرســه 
هستند، متفاوت است، بنابراین برنامه ریزی خیلی 
مهــم خواهد بــود. همچنین، اصــالح برنامه ها، 
تعیین وضعیت موجود، تعیین وضعیت مطلوب، 
کنترل و خودارزیابی مدرسه، همة مراحل بسیار 
مهم اند. خودارزیابی موجب می شود اشکاالت کار 

مدونی را در قالب برنامة تعالی که در محور تعالی مدونی را در قالب برنامة تعالی که در محور تعالی 
انجام می دادیم، در مدرسه داشته باشیم. این تجربه انجام می دادیم، در مدرسه داشته باشیم. این تجربه 

را در مدیریت این مدرسه به كار گرفتم.
خدا را شــکر اآلن به مرحله ای رســیده ایم که خدا را شــکر اآلن به مرحله ای رســیده ایم که 
من امســال موافقت نامة اصولی هیئت امنایی را من امســال موافقت نامة اصولی هیئت امنایی را 
دریافت کرده ام. بعد از چهار ســال، مدرســه در دریافت کرده ام. بعد از چهار ســال، مدرســه در 
ســال 97 رتبة برتر خدمات آموزشی در تعالی  رتبة برتر خدمات آموزشی در تعالی 
ممتاز شــهر تهران را کســب کرد. امسال تعداد ممتاز شــهر تهران را کســب کرد. امسال تعداد 
دانش آموزان مدرسه از 170 دانش آموز به 356

دانش آموز رسید؛ طوری که مدرسه های نامداری دانش آموز رسید؛ طوری که مدرسه های نامداری 
که اطراف مدرســة مــا بودند، االن بــا کمبود که اطراف مدرســة مــا بودند، االن بــا کمبود 

جمعیت و کم کردن کالس ها مواجه شده اند.
این را مدیــون برنامة تعالی مدیریت هســتم. این را مدیــون برنامة تعالی مدیریت هســتم. 
خیلی هم مشتاقم که این برنامه اجرا شود. نقشة خیلی هم مشتاقم که این برنامه اجرا شود. نقشة 
راهی اســت برای مدیران. مدیران چراغ راه نیاز راهی اســت برای مدیران. مدیران چراغ راه نیاز 
دارند. بــا توجه به تنوع مدرســه ها و با توجه به دارند. بــا توجه به تنوع مدرســه ها و با توجه به 
اینکه هر مدرســه با مدرســة مجاور خود، از نظر اینکه هر مدرســه با مدرســة مجاور خود، از نظر 
برنامــه، دیدگاه مدیر و تیمی که در آن مدرســه برنامــه، دیدگاه مدیر و تیمی که در آن مدرســه 
هستند، متفاوت است، بنابراین برنامه ریزی خیلی هستند، متفاوت است، بنابراین برنامه ریزی خیلی 
مهــم خواهد بــود. همچنین، اصــالح برنامه ها، مهــم خواهد بــود. همچنین، اصــالح برنامه ها، 
تعیین وضعیت موجود، تعیین وضعیت مطلوب، تعیین وضعیت موجود، تعیین وضعیت مطلوب، 
کنترل و خودارزیابی مدرسه، همة مراحل بسیار کنترل و خودارزیابی مدرسه، همة مراحل بسیار 
مهم اند. خودارزیابی موجب می شود اشکاالت کار مهم اند. خودارزیابی موجب می شود اشکاالت کار 

تعالي شو

|  رشد مدرسة فردا | دورة هفدهم |  شمارة 5 |  1399 ۲۶



فهم درست 
الگوی تعالی 

مدیریت مدرسه، 
پیش شرط اجرای 
موفق برنامه ریزی  

در مدرسه تلقی 
می شود

خارج شــود و ما برای وضعیت بهتر تالش کنیم. 
تعالــی واقعًا چراغ راه مدرســه، مدیر مدرســه و 
تیم مدرسه اســت. در مدرسه هایی که تعالی کار 
نکردند، نیروهای مدرسه ممکن است در برابر هر 
گونه تغییری که می خواهد در مدرسه اجرا شود، 

مقاومت کنند.
 برنامه ریزي در مدرسه با توجه به شرایط 

كرونا و فضاي مجازي
از وقتی بیماری کرونا آمد، فکر مدیران به این سمت 
رفت که برنامه ریزي در مدرسه باید چگونه باشد؟ 
ما از تیرماه یک اتاق فکر از دبیران، اولیا و شــورای 
دانش آموزی تشکیل دادیم. دانش حرفه ای شان را 
بررسی کردیم تا ببینیم در چه سطحی هستند. از 
طرف دیگر، مشکالت شاد را هم می دانستیم. ما در 
دورة متوسطة اول هدایت تحصیلی و انتخاب رشته 
را داریم و به همین دلیل این دوره مهم ترین دورة 

تحصیلی محسوب می شود. از طرف دیگر، 
بچه های هفتم از سیستم توصیفی 

وارد سیســتم غیرتوصیفــی 
می شوند. باید اهمیت نمره 
را به آن هــا توضیح دهیم. 
می دانســتیم وقت زیادی 
از معلم و دانش آموز صرف 
بارگیری و بارگذاری فیلم ها 
به ویــژه در  خواهد شــد؛ 
تخصصی  که  درس هایی 
هســتند و به تعامل بین 
معلــم و دانش آمــوز و 
پرسش و پاسخ و رفع 

اشکال نیاز دارند.
دانش آمــوز وارد 

تمامی  می شــود.  سیســتم 
درس ها تعریف می شــوند. حتی 

کار گروهــی را هم در کالس ها داریم. 
کالس های فوق برنامه چون کالس مکمل 

برای ریاضی، علــوم و همین طور کالس تولید 
محتوا برای دانش آموزان گذاشتیم. مثاًل اگر ساعت 
یازده و نیم فعالیت مدرســة ما تمام می شــود، از 
ســاعت یک ربع به دوازده تا یک ربــع به دو که 
آموزش تلویزیون شروع می شــود، ما دو درس را 
برای دانش آموز تعریف کردیم که کالس هایشان در 

همان نرم افزار LMS تشکیل می شوند.
من در تابســتان برای معلمــان کالس آموزش 
تولید محتوا گذاشــتم. معلمان یکی از محتواها 
را کار و ارائه کردند و مطمئن شــدیم می توانند. 
LMS را بــرای معلمان اجباری نکرده بودم. ابتدا 
گفتند ســخت است و نمی توانیم. اما بعدها وقتی 
دیدند معلم های دیگــر چقدر در آن 
به راحتی تدریس می کنند، همراه 
اآلن  استفاده کردند.  و  شدند 
فقط دو معلم ما در شاد کار 
می کنند. چون در شــرف 
بازنشستگی هستند، من 
از  اســتفاده  برای  هم 
LMS به آن ها اصرار 

نکرده ام.

بررسی کردیم تا ببینیم در چه سطحی هستند. از بررسی کردیم تا ببینیم در چه سطحی هستند. از 
طرف دیگر، مشکالت شاد را هم می دانستیم. ما در طرف دیگر، مشکالت شاد را هم می دانستیم. ما در 
دورة متوسطة اول هدایت تحصیلی و انتخاب رشته دورة متوسطة اول هدایت تحصیلی و انتخاب رشته 
را داریم و به همین دلیل این دوره مهم ترین دورة را داریم و به همین دلیل این دوره مهم ترین دورة 

تحصیلی محسوب می شود. از طرف دیگر، 
بچه های هفتم از سیستم توصیفی 

وارد سیســتم غیرتوصیفــی 
می شوند. باید اهمیت نمره 
را به آن هــا توضیح دهیم. 
می دانســتیم وقت زیادی 
از معلم و دانش آموز صرف 
بارگیری و بارگذاری فیلم ها 
به ویــژه در  خواهد شــد؛ 
تخصصی  که  درس هایی 
هســتند و به تعامل بین 
معلــم و دانش آمــوز و 
پرسش و پاسخ و رفع 

اشکال نیاز دارند.
دانش آمــوز وارد دانش آمــوز وارد 

تولید محتوا گذاشــتم. معلمان یکی از محتواها تولید محتوا گذاشــتم. معلمان یکی از محتواها 
را کار و ارائه کردند و مطمئن شــدیم می توانند. را کار و ارائه کردند و مطمئن شــدیم می توانند. 
LMS را بــرای معلمان اجباری نکرده بودم. ابتدا  را بــرای معلمان اجباری نکرده بودم. ابتدا 
گفتند ســخت است و نمی توانیم. اما بعدها وقتی گفتند ســخت است و نمی توانیم. اما بعدها وقتی 
دیدند معلم های دیگــر چقدر در آن دیدند معلم های دیگــر چقدر در آن 
به راحتی تدریس می کنند، همراه به راحتی تدریس می کنند، همراه 
اآلن  استفاده کردند.  و  اآلن شدند  استفاده کردند.  و  شدند 
فقط دو معلم ما در شاد کار فقط دو معلم ما در شاد کار 
می کنند. چون در شــرف می کنند. چون در شــرف 
بازنشستگی هستند، من بازنشستگی هستند، من 
از  اســتفاده  برای  از هم  اســتفاده  برای  هم 
LMS به آن ها اصرار  به آن ها اصرار 

نکرده ام.
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