
 اشاره
از ویژگی هایی که می توان برای مدرســة فردا تصور کرد این 
اســت که به نیازهای خــاص و ویژة دانش آمــوزان و اجتماع 
محلی شــان توجه دارد. دانش آموزان در آن بیشتر عالقه مند و 
درگیر یادگیری های مدرســه ای می شــوند و یادگیری هایشان 
برایشــان ســودمند و مفید اســت. برای یافتن راهکاری برای 
تحقق این ویژگی ها، با گشــت وگذار میــان برنامه های وزارت 
آموزش وپرورش، »برنامة ویژة مدرسه« )بوم( را مناسب یافتیم. 
به همین خاطر به ســراغ دکتر محمود امانی طهرانی، دبیر کل 
شــورای عالی آموزش وپرورش و از برنامه ریزان و مؤلفان اصلی 
برنامة بوم رفتیم تا از ضرورت وجود این برنامه، الزامات اجرای 
آن و تغییر و تحوالتی که می توانــد در یادگیری دانش آموزان 
عملی کند، بشــنویم. امانی طهرانی با شــناخت کامل از این 
برنامه، به سؤاالتی که فریدالدین حداد عادل، سردبیر مجلة 
رشد مدرسة فردا و دکتر عظيم محبی، عضو شورای سردبیری، 
در جلســة مصاحبه از وی پرسیدند، پاسخ گفتند. خالصة این 

گفت وگو را در ادامه می خوانید:

 منطق برنامة ویژة مدرسه را چگونه تعریف می کنيد 
و خاستگاه آن را چه می دانيد؟

 این منطق سه بخش را در بر می گیرد: اول، بخش علمی کار 
است که به نیازسنجی و انطباق مدرسه با نیازهای دانش آموزان 
برمی گــردد. به طور طبیعي نمی توان گفت همة نیازها فقط در 
سطح ملی مطرح اند، بلكه در سطح مدرسه نیز باید به یک الیه 
از نیازها پاسخ داده شود. اینجاست که برنامة ویژة مدرسه خلق 

می شود. برنامة ویژة مدرسه در دانش رشتة برنامه ریزی درسی 
به خوبی منعکس شده اســت و متخصصان این حوزه، داشتن 
چنین ســطحی از برنامة درسی را برای مدرسه ها کاماًل توصیه 
می کنند. دومین بخش، منطق اجتماعی است. از بحث های مهم 
جامعة امروز، مرتبط ســازی آموزش با زندگی است و بر مفید 
بودن مدرسه تأکید می شــود. یک راه مفید کردن مدرسه این 
است که برنامة درسی با زندگی روزانه در هر نقطه ای از کشور 
مرتبط شــود. بخش ســوم منطق برنامة ویژة مدرسه که از دو 
منطق علمی و اجتماعی نشــئت گرفته است، پشتوانة قانونی 
این کار است. در فصل چهارم سند تحول بنیادین، در بخشی از 
ویژگی های مدرسة مطلوب بر پایة چشم انداز 1404 آمده است: 
»دارای پیونــد مؤثر با موضوعات و مســائل جامعه در مقیاس 
محلی، منطقه ای و ملی، بــا حضور فعال در حیات اجتماعی« 
و »نقطة اتکای دولت و ملت در رشــد، تعالی و پیشرفت کشور 
و کانــون تربیت محله«. برنامة ویژة مدرســه به این نگاه جان 
می دهد: مدرســه برای محله و محله برای مدرسه. »فکر بلبل 
همه آن است که گل شد یارش. گل در اندیشه که چون عشوه 

کند در کارش«.

 با توجه به اینکه مدرســه باید به برنامة هفتگی و 
باشد، سازوکار  وفادار  زمان بندی های مصوب  و  ساالنه 
اینکه به مدرسه اجازه دهد به اقتضای خود برنامه ای را 

تصویب و اجرا کند، چگونه است؟
 خوشبختانه این ســازوکار در شیوه نامة 

ابالغی بوم به روشــنی آمده اســت و به 

گفت وگو با دکتر محمود امانی طهرانی دربارة »برنامة ویژة مدرسه«

مدیر
اختيار تام دارد!

ليال صمدی
تنظیم گفتگو
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مدرســه اجازه می دهد برای 60 ساعت زمان آموزش )در سال( 
یعنی به طور متوسط دو ساعت در هفته، به صورت کاماًل شناور و 
با اختیار تام، عمل کند. اگر قباًل مدیر این کار را می کرد، ممکن 
بود مورد ســؤال واقع شود، اما اکنون بوم مدیر را موظف به این 
کار می داند و نحوة برنامه ریزی آن در اختیار مدرسه است. یعنی 
به مدیر تفویض اختیار می کند. مدرســه نباید این اختیارات را 
شــکلی ببیند و صوری عمل کند. باید ماهیت این اختیارات را 
درک و بــا این ماهیت در فضای مدرســه ای تحول ایجاد کند. 
جایگاه مدرسه باید از مجري به عنصر تصمیم گیری یاددهی ـ 

یادگیری، یعنی برنامه ریز درسی، تغییر کند.

 در این برنامه ها که مدرسه طراحی می كند، ارزشيابی 
عملکرد بچه ها با چه رویکردی انجام می شود؟

 در اینجا من به نکات ســلبی و ایجابی ارزشیابی بوم اشاره 
می کنم. از جمله نکات ســلبی این اســت که 
برنامة ویژة مدرســه را نبایــد به عرصه ای برای 
گزارش دهی و ظاهرسازی تبدیل کرد. مدرسه با 
بوم آن قدر به رضایت درونی می رسد که نیاز به 
نمایش بیرونی احساس نمی کند. اگر این اتفاق 
بیفتد، در صورت اجبــاری نبودن بوم نیز مدیر 
عالقه مند است تا حتمًا آن را ادامه دهد، چرا که 
احساس می کند با بوم همة فرایندهای مدیریت 
شامل شناخت، سازمان دهی، برنامه ریزی، اجرا و 

ارزشــیابی را در کارش دارد و به معنای کامل در حال مدیریت 
است.

نکتة دوم، جنبه های ایجابی ارزشیابی در بوم است. مهم ترین 
وجه ارزشــیابی برنامة ویژة مدرســه این است که هنگامی که 
یــک آموزش رخ می دهــد، در نهایت 
باید توســط کســانی که در این 
آمــوزش ســهیم بودنــد، به 
یک ارائه منجر شــود. ارائه، 
معتبرترین نوع ارزشــیابی 
در علــم تربیتــی کنونی 
جهان است که آثار مثبت 
آن برای بچه ها صد و اثر 
منفی آن صفر است. ارائه، 
بهبودبخــش و درمانگــر 
ضعف هــای بچه هاســت. 
گســترده ای  عرصة  ارائه، 
دارد و مخاطبــان متعددي 
نیز می تواند 

پیدا کند. همچنین، انواع و اقســام رســانه ها را در برمی گیرد. 
در ارزشــیابی بوم، اصل بر اعتماد متقابــل، هم افزایی و کمک 
است. هیچ کس گزارش ها را راستی آزمایی نمی کند و هر آنچه 
ارائه شد، همان مبنا قرار می گیرد. الزم است ایده ها، خدمات و 
ارائه ها به اشــتراک گذاشته شوند. از بهترین کارهایی که معلم 
می تواند انجام دهد، این است که دوره ای را که طراحی آموزشی 
آن را انجام داده است، در منطقه به اشتراک بگذارد تا همکاران 

از آن استفاده کنند.

 نتيجة ارزشــيابی بوم در کارنامــة دانش آموز هم 
می آید؟

 بله. تصمیم گیری در مورد صفر تا صد کارنامه با مدرســه 
است. ما برای اینکه دست معلمان و مدرسه ها خالی نباشد، چند 
نوع از آن را در کتاب راهنمای عمل بوم پیشنهاد داده ایم، اما در 
استفاده از هیچ کدام اجباری وجود ندارد. حتی 
مدرسه ها می توانند اقسام کارنامه داشته باشد یا 

گواهی1 صادر کنند.

 ســامان دهی و نظارت بــر مدلی که 
ترسيم می فرمایيد، بر عهدة کيست؟

 ســامان دهی بوم با مدیر مدرســه، شورای 
مدرسه و معلمان اســت و نظارت آن با ادارات 
آموزش وپرورش در منطقه و استان ها. مخاطب 
اصلی برنامة ویژة مدرسه از همان ابتدا مدیر مدرسه است. صفر 
تا صد این کار با مدیر اســت. بوم تنها بخشنامه ای است که در 
آن وزیر آموزش وپرورش، ابتدا مدیر مدرسه را مخاطب قرار داده 
و به او ابالغ کرده است و سپس به بقیة قسمت ها رونوشت زده 
اســت. در شیوه نامة بوم، نظارت از جنس پایش نیست، بلکه از 

جنس کمک است تا موانع را برطرف کند و رشددهنده باشد.

 در شرایط کرونا چه توصيه ای برای مدیریت برنامة 
ویژة مدرسه در مدرسه دارید؟

 در الیــة اول همه به ســمت آموزش هایــی از قبیل اصول 
بهداشــتی می روند که ســطحی و پیش پا افتاده اند. برنامة بوم 
ارزشــمندتر از آن اســت که بخواهد در این الیه ورود پیدا کند. 
الزم است مدرســه ها به وجوهی چون تاب آوری و دوام آوردن، 
از رشد بازنماندن، برنامه ریزی شخصی و عزم جدی داشتن، که 
در این شرایط جدید بسیار مورد نیاز است اما کمتر روی آن کار 
شده اســت، بپردازند. این کار کاماًل از دست مدرسه برمی آید و 
خانواده ها می توانند نافع بودن این مباحث را با تمام وجود حس 

کنند.

 پي نوشت
1. certificate

در ارزشيابی بوم، 
اصل بر اعتماد 

متقابل، هم افزایی 
و کمک است

7 رشد مدرسة فردا | دورة هفدهم |  شمارة ۲ |  1399 |


