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سمانه آزاد

طراحي استاندارد ملي براي
منابع آموزشي و تربيتي

درنشستشورايسياستگذاريساماندهيمنابعآموزشيوتربيتي
راهكارهاياجرايمصوبه828بررسيشد:

اشاره
سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي یكي از مهم ترین دغدغه هاي 
دس��ت اندركاران تعلیم و تربیت كش��ور بوده اس��ت. دغدغه اي كه 
س��رانجام منجر به مصوبه 828 شوراي عالي آموزش و پرورش در 
س��ال 1389 شد. براس��اس این مصوبه تبلیغ، ترویج و توزیع هر 
گونه منبع آموزش��ي و تربیتي در واحدهاي آموزش��ي در سراسر 
كش��ور فقط از منابع اس��تاندارد مجاز خواهد بود. از این رو همه 
بخش ه��اي آموزش و پرورش و نیز نهادها و ارگان هاي س��هیم در 
موض��وع، موظف به تس��هیل اجراي این مصوبه هس��تند. در این 
راس��تا نشست هم اندیشي و سیاس��ت گذاري در سازمان پژوهش 
و برنامه ریزي آموزش��ي، به ریاست حجت االسالم دكتر محمدیان 
برگزار ش��د. در این نشس��ت حاضران در جلس��ه به نمایندگي از 
نهاد هایي همچون صدا و سیما، سازمان ملي استاندارد و اتحادیه 

ناشران به بررسي راهكارهاي اجراي این آیین نامه پرداختند. 
دسترس�ي به منابع آموزش�ي و تربيتي اس�تاندارد، 

حساسيت امروز جامعه
در ابتداي این نشس��ت حجت االس�الم محمدي�ان، رئیس 

س��ازمان پژوه��ش و برنامه ریزي آموزش��ي گف��ت: »گرچه در 
راستاي آیین نامه اجرایي س��امان دهي منابع آموزشي و تربیتي 
قدم ها كوتاه و مینیاتوري برداش��ته ش��ده اما آثار مثبتي در پي 
داش��ته اس��ت، به طوري كه امروز توجه به منابع آموزشي مورد 
تأیید و استاندارد را در افكار عمومي به عنوان یك »امر معروف« 
مالحظ��ه مي كنیم. دس��تگاه تعلیم و تربیت، مدیران آموزش��ي، 
معلم��ان و عمدة خانواده ها نس��بت به اینكه محتواي آموزش��ي 
و تربیتي اس��تاندارد و مجاز را داشته باش��ند، حساس شده اند. 
از س��وي دیگ��ر افكار عمومي جامعه، كس��اني را كه نس��بت به 
تولید و توزیع یا ترویج منابع آموزش��ي و تربیتي غیراس��تاندارد 
اق��دام مي كنند، به عنوان كس��اني كه مرتكب »منكر« ش��ده اند 
مي شناسند و این خود یك پیشرفت بوده است. البته این دسته 
افراد نزد وج��دان خود مي دانند كه كار اش��تباهي مي كنند. ما 
این معنا را در رویارویي هایي كه در ایام اخیر با آن ها داش��ته ایم 

دریافتیم كه به دنبال جبران بوده اند.«
وي در ادام��ه گف��ت: »اكنون استاندارد س��ازي و به��ا دادن به 
تولیدات��ي كه اثربخ��ش و منطبق ب��ا معیاره��اي تعلیم و تربیت 
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هس��تند، به عنوان ی��ك ارزش، و آنچه خارج از آن اس��ت امري 
ناپس��ند تلقی می شود. این یعنی مردم هم نسبت به این موضوع 
حس��اس شده اند. البته می دانید که هیچ کس کار بد را نمی تواند 
با همین عنوان عرضه کن��د، بلکه کار خود را زینت می دهد. لذا 
بسیاری از کتاب های غیراستاندارد با عناوین شیک و ظاهر زینت 
یافته منتش��ر می ش��وند. شاید این جلس��ه و نشست هایی از این 
دس��ت باعث شود ما عمق مسئله را شناسایی کنیم و همه با هم 
ملتزم باشیم که ساحت تعلیم و تربیت را از پدیده های نامناسب و 

مخل نظام تربیتی پاک کنیم.« 
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با تأکید بر اینکه 
اثرات نامطلوب کتاب های غیراستاندارد در آینده به جامعه لطمه 
خواهد زد گفت: »در تعلیم و تربیت منافع آنی نیستند بلکه آتی و 
دراز مدت اند. همچنان که مضار آن هم فوراً به چشم نمی خورد 
و س��ال ها بعد روش��ن می ش��ود. ممکن اس��ت در تعلیم و تربیت 
هدفی فوراً به دس��ت آید، اما یقینًا این مضار بر منافع آنی امروز 
ب��ر جامعه خواهد چربید و ما لطمه خواهیم خورد. اگر به تحقق 
اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی 
کم��ک کنیم، در دهه آین��ده نظام آموزش و پرورش با گذش��ته 
متفاوت خواه��د بود. البته امروز رگه هایی از این تغییر و اصالح 
رو ب��ه کمال را در نظ��ام آموزش و پرورش می بینی��م. اکنون در 
مدارس ما مباحث تفکر، پژوهش، س��بک زندگی، کار و فناوری، 
نگاه نو به مبانی و ارزش ها خود را نش��ان داده اس��ت. نهادها و 
گزارش های بین المللی که ما را رصد می کنند هم حکایت از این 

تغییر و اصالح دارند.«
  حجت االس��الم محمدیان با تأکید بر اینک��ه عالوه بر کتاب ها، 
همه مواد و رس��انه ها و نیز تجهیزات آموزش��ی و کمک آموزشی 
شامل دستورالعمل سامان دهي می شوند گفت:»مواد و رسانه های 
آموزش��ی اعم از کتاب هس��تند و ش��بکه ها و تجهی��زات کمک 
آموزشی را هم شامل می ش��وند. حتی بخش هایی مانند سازمان 
نوسازی و تجهیز مدارس که تأمین و تهیه کالن این ابزارها را در 
آموزش و پرورش به عهده دارند این استانداردها را رعایت می کنند. 
به عبارت دیگر تولیدکنندگان ابزارها و رسانه های کمک آموزشی 
زمانی موفق خواهند بود که تولیداتشان منطبق با استانداردهای 
ما باشد. البته منظور ما از استاندارد کاربردهای آموزشی و میزان 

مؤثر بودن تولیدات است.«
تشويق و تنبيه به موازات هم

وی با اشاره به اینکه تا به حال برای سامان دهی منابع آموزشی 
و تربیتی از روش های تشویقی استفاده شده گفت: »ما تا به حال 
از روش های تش��ویقی برای سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی 
اس��تفاده کرده ایم. برای این منظور جشنواره هایی مثل جشنواره 
فیلم رشد، کتاب رشد، جشنواره تولید محتوای الکترونیک و حتی 
جش��نواره عکس آموزشی رشد را برگزار می کنیم تا منابع کمک 
آموزشی مناسب شناسایی و معرفی شوند. اما همیشه نمی توانیم 
با این روش عمل کنیم و گاهی تلنگری الزم اس��ت. از این رو از 
نهادهایی مثل وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی، آموزش و پرورش، 

آم��وزش عالی، وزارت صنای��ع و معادن و... ک��ه در مصوبه 828 
ش��ورای عالی آموزش و پرورش سهیم هس��تند انتظار می رود که 

مفاد این دستورالعمل را رعایت کنند.«
رئیس س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ورود منابع غیر 
اس��تاندارد به مدارس را از دو جهت تبیین کرد و افزود: »بخشی 
از ای��ن موض��وع به آموزش و پ��رورش و بخش��ی از آن به خارج از 
آموزش و پ��رورش مربوط اس��ت. به عبارت دیگر م��ا با معلول که 
کتاب تولید شده و راه یافته به داخل مدرسه است مبارزه می کنیم 
درحالی ک��ه باید علت ای��ن ترویج و عالقه من��دی را در بیرون از 
آموزش و پرورش جس��ت وجو کرد. به ای��ن ترتیب موضوع مادة 6 
مصوبه 828 ش��ورای عالی آموزش و پرورش که بر تبلیغ، ترویج و 
توزیع منابع آموزشی و تربیتی اس��تاندارد داللت دارد به اعضای 

حاضر در این جلس��ه ربط پیدا می کند. چرا 
که تبلیغ منابع اس��تاندارد و غیر اس��تاندارد 
در رس��انه های مکتوب و دیجیتال، جراید و 
مهم ترینش��ان صدا و سیما اتفاق می افتد. از 
س��وی دیگر مجوز انتشار محتوای آموزشی 
از طریق وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
ص��ادر می ش��ود. ع��الوه ب��ر ای��ن برخی از 
ناش��ران تخلفاتی می کنند که موضوع را به 
اتحادیه ناشران مربوط می کند. حال باید با 

هم اندیش��ی به راه حلی در این زمینه برس��یم تا ساحت تعلیم و 
تربیت را از این تولیدات پاک کنیم.«

16 سال سامان دهي منابع آموزشی و تربيتی
محمد ناصری، مدیركل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی در 
ادامه این نشس��ت به بیان تاریخچه ای از فعالیت های سامان دهي 
منابع آموزش��ی و تربیتی پرداخت. وی گفت: »سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی از سال 1378 سامان دهی مواد و رسانه های 
آموزش��ی –ک��ه عمدتًا کتاب بودن��د- را آغاز کرد ت��ا از ظرفیتی 
که بخش خصوصی و ناش��ران دولتی دارند در جامعه به درس��تی 
استفاده شود. به همین جهت به کمک مؤلفان کتاب های درسی، 
کارشناس��ان مجرب��ی که در این ح��وزه صاحب نظرن��د، معلمان 
با تجربه و کس��انی که دستی به قلم داش��تند سیاست گذاری ها، 
خط مشی ها و استانداردها را تدوین کرد. سپس این استانداردها 
به ناش��ران و جامعه ارائه و در س��ال 1379 نخس��تین جشنواره 
کتاب های آموزش��ی و تربیتی رش��د برگزار ش��د. در آن دوره، از 
می��ان کتاب هایی که به دبیرخانه جش��نواره رس��ید کمتر از 20 
درصدشان مطابق استاندارد بود؛ یعنی 80 درصد کتاب ها خالف 
اهداف آموزش و پرورش بودند. در واقع هدف این جشنواره حساس 
کردن جامعه و تشخیص کتاب های خوب و بد بود؛ به این ترتیب 
که کتاب های خوب و مناس��ب معرفی شوند تا معلمان عالقه مند 

آن ها را به دانش آموزان معرفی کنند.« 
 مدی��ركل دفت��ر انتش��ارات و تکنول��وژی آموزش��ی ب��ه دیگر 
فعالیت های س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش��ی در جهت 

حجت االسالم محمديان: 
امروز توجه به منابع 
آموزشی مورد تأييد و 
استاندارد را در افکار 
عمومی به عنوان يک 
معروف مالحظه می کنيم
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س��امان دهی منابع آموزشی و تربیتی اشاره کرد. وی گفت:»یکی 
دیگر از مهم ترین فعالیت ها در این زمینه انتشار»کتاب نامه رشد« 
است. این کتاب نامه در واقع فهرست توصیفی کتاب های استاندارد 
اس��ت. از س��ال 1379 تا امروز 21455 عنوان کتاب مناس��ب به 
ش��کل توصیفی در 75 ش��ماره کتاب نامه معرفی شده اند. انتشار 
راهنماه��ای تولید کتاب های کمک آموزش��ی از دیگر اقدامات ما 
در این زمینه بود. در این راهنماها تقس��یم بندی های کتاب های 
کمک آموزش��ی و اس��تانداردهای آن ها عنوان و به ناش��ران ارائه 
شد. فصل نامه جوانه نیز که از دو سال پیش به صورت الکترونیک 
منتش��ر می ش��ود به مس��ائل س��امان دهی، مس��ائل حوزه نشر، 
کتاب های کمک آموزش��ی و چالش هایی که در این حوزه وجود 

دارد می پردازد.«
معرف��ی کتاب های مناس��ب و اس��تاندارد 
در کتاب های درس��ی موض��وع دیگری بود 
که ناصری به آن اش��اره ک��رد: »در انتهاي 
کتاب ه��ای درس��ی صفح��ه ای را در نظ��ر 
گرفتیم که کتاب های مناسب همان پایه را 
معرفی می کند. البته عالوه بر کتاب ها، مواد 
و رس��انه های آموزشی دیگری مانند فیلم و 
نرم افزار هم معرفی می ش��وند. تأکید بر کتاب به این دلیل اس��ت 
که بالغ بر 90 درصد از مواد آموزشی و تربیتی را کتاب ها تشکیل 
می دهند. اما نرم افزارها و فیلم های آموزش��ی، وسایل و ابزارها هم 
در سامان دهي منابع آموزشی و تربیتی بررسی می شوند. تفاوتی 
ک��ه در این زمینه وجود دارد آن اس��ت که هم��کاران ما در دفتر 
تکنولوژی آموزش��ی نرم افزارها و فیلم ه��ا را پیش از تولید انبوه 
بررسی می کنند و نهایتًا زمانی به آن ها اعتبارنامه داده می شود که 
استاندارد باشند. اما با توجه به اینکه بر اساس قانون مجوز انتشار 
کتاب باید از سوی وزارت ارشاد صورت بگیرد، ما کتاب هایی را که 

منتشر و تولید انبوه شده اند را بررسی می کنیم.«

همه راه های سامان دهي
 مدی��ركل دفتر انتش��ارات و تکنولوژی آموزش��ی در ادامه به 
برگ��زاری کارگاه های آموزش��ی ب��ه منظور تبیی��ن رویکردهای 
برنامه های درس��ی اش��اره کرد و افزود: »از دیگر کارهای مهمی 
ک��ه در این س��ال ها انجام ش��ده برگزاری کارگاه های آموزش��ی 
اس��ت. به این معنا که کارشناسان دفتر تألیف کتاب های درسی، 
مدیران تولید یا مدیران عامالن نش��ر را نس��بت به رویکردهای 
جدید کتاب های درس��ی توجیه می کنند. ش��اید یکی از دالیلی 
که امروزه بازار نش��ر به سمت استانداردهای ما در حرکت است، 
توجیه دقیقی اس��ت ک��ه طی این کارگاه هاي آموزش��ی صورت 
گرفت��ه اس��ت. ما از ظرفیت نمایش��گاه کتاب هم ب��رای هدایت 
ناش��ران به این جری��ان اس��تفاده می کنیم. ایج��اد و راه اندازی 
س��امانه کنترل کیفیت مواد و رسانه ها و تجهیزات آموزشی هم 
از دیگر راهکارهایی است که برای تسهیل این جریان راه اندازی 
شده اس��ت. همکاران ما مهری را طراحی کرده اند که مانند مهر 

اس��تاندارد خواهد بود. بدین معنا که چاپ این مهر روی فیلم یا 
بس��ته آموزشی و کتاب نشان دهنده اس��تاندارد بودن آن از نظر 

آموزش و پرورش است.«
ناصری در ادامه گفت: »دفتر انتش��ارات و تکنولوژی آموزش��ی 
نهایت تالش خود را می کند تا همة کاالهای فرهنگی، آموزش��ی 
و تربیت��ی که قرار اس��ت ب��ه بازار عرضه ش��وند اس��تانداردهای 

آموزش و پرورش را دریافت کنند.«
وی همچنین به همراهی رس��انه ملی در عدم تبلیغ منابع غیر 
اس��تاندارد گف��ت: »امیدواریم رس��انه ملی بیش ازگذش��ته با ما 
همکاری کند. متأس��فانه برخی از آثاری که در رسانه ملی معرفی 
می شوند خالف استانداردهاست و ما باید راه مطمئنی پیدا کنیم 
تا کسانی که در حوزه آموزشی کار تجارتی می کنند صدا و سیما 

را دور نزنند.«

طراحی استاندارد ملی برای توليد کتاب کمک آموزشی
علی س�عادتی، مدیر کل دفتر آموزش وترویج س��ازمان ملی 
اس��تاندارد از دیگر حاضران در این نشس��ت بود. وی با اش��اره به 
برخی اس��ناد درباره افزایش پوشش اس��تاندارد گفت: »در برخی 
اس��ناد مانند بند 24 سیاس��ت اقتصاد مقاومت��ی که مقام معظم 
رهبری ابالغ کردند، تأکید خاصی بر افزایش پوش��ش اس��تاندارد 
محصوالت، اعم از کاال و خدمت ش��ده اس��ت. همچنین بند 30 
برنامه شش��م بر تدوین س��ند جامع نظام استانداردسازی کشور 
دارد. عالوه بر این، در مصوبه ش��ورای عالی استاندارد تکلیف شد 
که دس��تگاه های اجرایی، دفاتر استانداردس��ازی را در دستگاه ها 

راه اندازی کنند.«
وی جلوگیری از تش��ویش اف��کار عمومی در ح��وزه نظارت بر 
اس��تانداردها را ضروری دانست و افزود: »به نظر می آید در حوزه 
نظ��ارت باید به ش��یوه ای عمل کنیم که موجب تش��ویش اذهان 
عمومی نش��ود. در قانون، موضوع اس��تاندارد و استانداردس��ازی 
تعریف ش��ده اس��ت، بنابراین بای��د مراقب باش��یم دوگانگی در 
اس��تانداردها ایجاد نش��ود. در ای��ن زمینه می ت��وان از نظام های 

استانداردسازی دنیا الگو گرفت.«
سعادتی به عنوان نماینده سازمان ملی استاندارد با اعالم آمادگی 
این سازمان در طراحی استاندارد ملی در تولید مواد و رسانه های 
کمک آموزشی گفت: »به نظر می آید بهتر است سامان دهي منابع 
آموزشی و تربیتی در پروسه استاندارد ملی قرار بگیرد به طوری که 
اس��تاندارد مش��خصی برای تولید مواد و رس��انه های آموزشی در 
کشور وجود داشته باش��د. در این صورت حتی اگر ناشر خارجی 
قص��د تولید کتاب یا نرم افزار برای جامعه ایران را داش��ته باش��د 

می تواند به استانداردهای ما دسترسی پیدا کند.«
مدیر کل دفتر آموزش وترویج س��ازمان ملی استاندارد در ادامه 
افزود: »در س��ازمان ملی استاندارد برای همه تولیدات و خدمات 
اس��تانداردهایی تعریف شده اس��ت از این رو فعالیت های شما در 
استانداردس��ازی منابع آموزشی و تربیتی هم می تواند در سامانه 
سازمان ملی استاندارد ثبت و ضبط شود. با توجه به اینکه ما برای 

 ناصری: متأسفانه برخی 
از آثاری که در رسانه 
ملی معرفی می شوند 

خالف استانداردهاست
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استانداردها عمر 5 س��اله در نظر می گیریم، همه استانداردها به 
روز می ش��وند و توس��عه پیدا می کنند. این بستر در سازمان ملی 
استاندارد برای حضور سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی در این 
فرایند وج��ود دارد تا بتوان نگرانی های ح��وزه نظارت را برطرف 

کرد.«

تعريف فيلترهای استاندارد پيش از چاپ کتاب 
نيکنام حس�ينی پور، مش��اور توسعه منابع انس��انی معاونت 
فرهنگی وزارت ارشاد نیز با اشاره به تعریف فیلترها و کانال هایی 
پیش از انتشار کتاب های کمک آموزشی گفت: »دربارة  کتاب های 
کمک آموزش��ی می توان کانال ه��ا و فیلترهایی را تعریف کرد كه 
مش��کالت تا حدودی رفع ش��وند. مثاًل اگر کتابی درباره ش��هید 
مطهری به دس��ت ما برس��د، پیش از ارائه مجوز درباره محتوای 
کتاب از دفتر نش��ر آثار ش��هید مطهری استعالم می گیریم و بعد 
ب��ه آن مج��وز می دهیم. در ح��وزه کتاب های آموزش��ی و کمک 
آموزشی هم می توان چنین فرایندی را تعریف کرد. به این ترتیب 
ک��ه دررابطه با محتوای کتاب از س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزش��ی استعالمی گرفته شود چرا که در وزارت ارشاد محتوای 
تخصصی مدنظرمان نیس��ت ام��ا در صورت تعری��ف این فرایند 
می توان بر کیفیت کتاب های کمک آموزش��ی اثربخش��ی مثبتی 

داشت.«
مسعود پايدار، نماینده اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران 
هم با بیان اینکه نخس��تین و اصلی ترین ممیزان آثار خوب از بد، 
معلمان و دانش آموزان هستند، درباره تخلف برخی ناشران گفت: 
»در وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی یک هیئت رسیدگی وجود 
دارد که به ش��کایاتی که از ناشران شده رسیدگی می کند. عالوه 
بر این کمیسیون رسیدگی به شکایات و حل اختالف در اتحادیه 
به این تخلفات رس��یدگی می کند. این کمیسیون حکم هم صادر 
می کند اما ضمانت اجرای قانونی چندانی ندارد گرچه می تواند در 

محاکم قضایی مدنظر قرار بگیرد.«
وی اف��زود: »به نظر می رس��د هزینه های ممی��زی عناوین زیاد 
کتاب های کمک آموزش��ی در وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
بس��یار بیشتر از زمانی اس��ت که این کتاب ها توسط ذی نفع شان 
-که همان آموزش و پرورش اس��ت- در چارچوب قانون رسیدگی 
ش��ود.  اتحادیه ناشران و کتاب فروش��ان تهران هم اعالم آمادگی 

می کند تا در این زمینه اطالع رسانی الزم را به عمل آورد.«

حمايت از معلمان مؤلف، س�دی در مقابل منابع غير 
استاندارد

ابوالقاس�م حدادی، مع��اون پژوهش، برنامه ری��زی و نیروی 
انس��انی آموزش و پ��رورش ش��هر ته��ران در ادام��ه این جلس��ه 
آگاهی بخشی و اطالع رس��انی به خانواده ها درباره استانداردهای 
آموزشی را مهم ترین نکته دانست. وی گفت: »ما برای سامان دهی 
منابع آموزشی و تربیتی به فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در داخل 
و خارج از آموزش و پرورش نیاز داریم چون بس��یاری از خانواده ها 

درباره اس��تانداردهای آموزش��ی اطالع کافی ندارند. ما معتقدیم 
نباید منابع غیراستاندارد وارد مدارس شود اما می بینیم که چنین 
منابعی تولید مي شود و به مدرسه ها راه پیدا می کند. بنابراین باید 
ویژگی های کتاب ها و مواد آموزش��ی اس��تاندارد را تعریف و ارائه 
کنیم تا مردم منابع استاندارد از غیراستاندارد را تشخیص دهند. 
پیشنهاد می  کنم برای این کار از رسانه ملی کمک بخواهیم تا در 

برنامه های آن به ویژگی های منابع مناسب بپردازیم.«
حدادی با بیان اینکه معلمان و مدیران مدارس هم در اس��تفاده 
دانش آم��وزان از مناب��ع نامناس��ب تأثیرگذارند اف��زود: »ما برای 
رس��یدن به هدف، باید سراغ مدیران مدارس و معلمان هم برویم. 
متأس��فانه بیش��ترین خریداران و عرضه کنن��دگان این کتاب ها 
معلم��ان و مدیران هس��تند چ��ون هم تحت تأثی��ر تبلیغات قرار 
می گیرند و از سوی دیگر مشوق هایي از برخی ناشران و مؤسسات 

دریاف��ت می کنن��د. برخ��ی ناش��ران حتی 
کتاب ه��ای خود را به طور رایگان به مدارس 
می دهند. باید جلوی این فعالیت ها از طریق 
آگاهی بخش��ی و آموزش گرفته ش��ود. باید 
به این منظور و نیز ب��رای حمایت از برنامه 
درسی ملی، کالس های ضمن خدمت برای 
س��طوح مختل��ف آموزش و پ��رورش در نظر 

بگیریم.«
وی به برخی دیگر از راهکارهای جلوگیری 
از ورود منابع غیراستاندارد به مدارس اشاره 
کرد و گفت: »بهترین افرادی که می توانند از 
این موضوع حمایت و صیانت کنند، معلمان 
هستند. ضمنًا در ماده 3 مصوبه، حمایت از 

تولیدکنندگان، ناش��ران و افرادی که می توانند منابع اس��تاندارد 
تولید کنند مدنظر قرار گرفته اس��ت. بنابراین باید از معلمانی که 
توانمندی تولید مواد آموزشی مناسب را دارند حمایت کنیم. اگر 
معلمي که هم به حوزه تعلیم و تربیت آشناست و هم دانش آموزان 
را می شناسد دس��ت به تولید بزند، دیگر اجازه نخواهد داد منابع 
غیراس��تاندارد و نامناس��ب به کالس��ش راه یابند. معلمان زیادی 
هستند که هم در حوزه الکترونیک و هم در حوزه مکتوب آثاری 
دارند اما تنها بر اس��اس ماده 5 به آن ها مجوزداده می شود یعنی 
فقط اجازه تبلیغ دارند. پیش��نهاد می ده��م اگر تولیدات معلمان 
اس��تاندارد بود، مدارس بتوانند از آن ها در کالس استفاده کنند تا 
به این ترتیب راه ورود منابع آموزشی نامناسب به مدارس گرفته 

شود.«

تشويق معلمان و مدارس تابع قانون
جهان آرا، کارش��ناس مسئول معاونت آموزش ابتدایی، با بیان 
اینکه برای س��امان دهی منابع آموزش��ی و تربیتی نخستین گام 
بررس��ی مدارس اس��ت گفت: »برای اینکه بتوانیم س��امان دهی 
بهتری داش��ته باشیم باید س��راغ مدارس برویم چون کتاب های 
تولید ش��ده به تش��ویق معلمان و مدیران و با استقبال خانواده ها 

حدادی: ما برای 
سامان دهی منابع 
آموزشی و تربيتی 
به فرهنگ سازی و 
آگاهی بخشی در داخل و 
خارج از آموزش و پرورش 
نياز داريم چون بسياری 
از خانواده ها درباره 
استانداردهای آموزشی 
اطالع کافی ندارند
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اس��تفاده می ش��وند. در این زمین��ه می ت��وان دو راه را در پیش 
گرفت. نخس��ت آنکه اس��تانداردهایی را ب��رای تألیف کتاب های 
کم��ک آموزش��ی تدوین کرد و از هرج و مرجی ک��ه در این بازار 
به خصوص دررابطه ب��ا منابع دوره ابتدایی وجود دارد جلوگیری 
کرد. سپس باید مدارس��ی که از تولیدات استاندارد معلمان خود 
اس��تفاده می کنند مورد تشویق قرار بگیرند تا دیگران هم به این 

سمت و سو حرکت کنند.«

ارجحيت روش های تشويقی
فرش�اد سيفی، مدیر امور آگهی بازرگانی صدا و سیما از دیگر 
مسئوالنی بود که در این نشست حضور داشت. وی درباره تبلیغات 
مواد و منابع آموزش��ی در رسانه ملی گفت: 
»ما ب��رای تبلیغات همه کااله��ا و خدمات 
مستندات الزم را از تولید کنندگان دریافت 
می کنیم اما در زمینه تبلیغ منابع آموزشی 
نکته ای وجود دارد. قانون، مجوز نشر وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی را به رس��میت 
می شناس��د و مصوبه 828 عرض��ه و خرید 
این منابع در داخ��ل آموزش و پرورش یعنی 

مدارس را نیازمند مجوز دانسته است.« 
وی ب��ا اع��الم آمادگی صدا و س��یما برای 
همکاری در تبلیغ منابع مناسب و استاندارد 
گفت:»م��ن معتق��دم در این جری��ان باید 
راه ه��ای تش��ویقی را پی بگیریم چون تجربه نش��ان داده اس��ت 
که از راه های س��لبی به نتیجه مطلوب نرس��یده ایم. از این رو اگر 
منابعی که تا به حال توس��ط صدا و س��یما تبلیغ شده، استاندارد 
و مناس��ب بوده اند، می توانیم آن را به صورت ویژه و برجس��ته در 
تبلیغ عنوان کنیم تا تشویقی برای ناشر و نیز ناشران دیگر باشد. 
همچنین به عنوان نماینده صدا و سیما آمادگی این سازمان برای 
تولید برنامه ه��ا را –چه به صورت میزگرد و چه به صورت برنامه 
آموزش��ی- در راستای معرفی فعالیت های س��امان دهي به مردم 

اعالم کنیم.«

نظارت آموزش و پرورش کافی نيست
عفت بلوس�ی، مدیر کمیس��یون برنامه های درسی و تربیتی 
ش��ورای عالی آموزش و پرورش،  با تأکید بر ارتباط درون و بیرون 
سازمان آموزش و پرورش برای موفقیت سامان دهی منابع آموزشی 
و تربیتی گفت: »فعالیت هایی که برای سامان دهی منابع آموزشی 
و تربیتی در داخل س��ازمان آموزش و پرورش انجام داده ایم رو به 
توس��عه اس��ت اما فعالیت هایی مانند کتاب نامة رشد، توان ما در 
بررس��ی کتاب ها و ارائه استانداردها به توسعه بیشتری نیاز دارد. 
مهم ترین مس��ئله این است که از توانمندی های بخش خصوصی 
برای نظارت و ارزش��یابی اس��تفاده کنیم. نظارت درونی بر عهده 
آموزش و پرورش است اما بررسی هایی که انجام دادیم نشان دادند 

تنها راه نظارت بر استفاده از منابع نامناسب داخل مدرسه نیست، 
یعنی باید نظارت بیرونی هم داشته باشیم. می توان در این زمینه 
س��طح بندی هایی انجام داد. مثاًل مي توان بعضی از استانداردهای 
س��طح اول را که می تواند مانع از تولید و انتش��ار ماده آموزش��ی 
غیراس��تاندارد ش��ود با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هماهنگ 
ک��رد. اینک��ه از این وزراتخان��ه بخواهیم همه اس��تانداردها را در 
ممیزی لحاظ کند مسلمًا در این برهه از زمان قابل تحقق نیست 
اما می توان بخش��ی از معیاره��ا را به این وزارتخان��ه معرفی و از 
آن ها درخواس��ت کرد که در ساختارشان یک کارشناس آموزشی 
پیش بینی کنند. همزمان می توان از ناشران و اتحادیه آ ن ها برای 

نوعی نظارت بیرونی کمک گرفت.«
وی درباره کیفیت اس��تانداردها نیز گفت: »در بررسی هایی که 
صورت گرفت متوجه ش��دیم برخی از معلمان با اس��تانداردهای 
ما مش��کل دارن��د. یعن��ی معتقدند هم��ان کتابی که براس��اس 
اس��تانداردهای ما مناسب نیست، در کالس درس به آن ها کمک 
کرده اس��ت. بنابراین باید سطح کیفی اس��تانداردها توسعه پیدا 
کند. البته ما باید توان بررس��ی همه آثار در بازار را داشته باشیم 
كه متأس��فانه هنوز این توان را نداری��م و این موضوع که نزدیک 
به 21 هزار عنوان کتاب در کتابنامه ها معرفی شده به این معنی 
نیس��ت که بقیه آنچه بررسی نشده منابع نامناسبی هستند بلکه 
توان ما محدود اس��ت. از این رو باید استانداردهایمان را همگانی 

کنیم.«

همه با هم برای اصالح 
در انتهای این نشس��ت، حجت االس��الم محمدیان با بیان اینکه 
آموزش و پرورش مجموعه ای تک عاملی نیس��ت گفت: »آنچه در 
طی این س��ال ها انجام داده ایم باعث شده تا میزان منابع مناسب 
و استاندارد از 20 درصد به 60 درصد برسد. این موفقیت بزرگی 
اس��ت اما هنوز در بخش هایی کاستی هایی هست. بخشی از این 
کاس��تی ها به تولید، بخش��ی به نظارت و قسمتی هم به توزیع و 

تبلیغ مربوط است.«
وی در ادامه به تقس��یم کار توافقی پرداخت و گفت: »به عنوان 
مثال می توان کار تبلیغات کتاب نامة رش��د را به س��ازمان صدا و 
سیما سپرد تا منابع مناسب برای هر پایه را معرفی کند. از سوی 
دیگر ناش��ران برای تبلیغ در صدا و سیما ابتدا از آموزش و پرورش 
مج��وز دریافت کنن��د. ما هم آمادگی داریم ای��ن کتاب ها را طی 
دو هفته بررس��ی و ج��واب مثبت یا منفی را اع��الم کنیم. برای 
اس��تفاده از ظرفیت بخش خصوصی هم اجازه قانون الزم اس��ت 
تا بتوانیم رس��یدگی برخی کتاب ها را به چند ناشر مهم بسپاریم. 
اما در عین حال ارائه معیارها و اس��تانداردها به وزارت فرهنگ و 
ارش��اد اسالمی باعث خواهد شد تا از نگرانی هایمان درباره برخی 
موضوعات بدیهی کاسته شود. همچنین باید تفاهم نامه با سازمان 
مل��ی اس��تاندارد را احیا و بررس��ی ارتقای اس��تانداردهایمان به 
استانداردهای ملی و حتی بین المللی را آغاز کنیم تا مشکالتمان 

به حداقل برسد.« 

ش
زار

گ

سعادتی: به نظر می آيد 
بهتر است سامان دهي 

منابع آموزشی و تربيتی 
در پروسه استاندارد ملی 

قرار بگيرد به طوری که 
استاندارد مشخصی برای 

توليد مواد و رسانه های 
آموزشی در کشور وجود 

داشته باشد
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