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 مقدمه

 نگاه در .داد قرار بررستی مورد تهدید و فرصت  منظر دو از توانمی را آموزش بر اخیر گیریهمه تأثیرات

صتی را باید رویداد این اول، شی عدال  تحقق به نوعی به که گرف  نظر در فر س  کرده کمک آموز  در که چرا ؛ا

 مناطق در یادگیرندگان به چهره به چهره آموزش از غیر  دیگری هایشیوه به را هاممکن آموزش زمان ترینکوتاه

 و دور راه از آموزش هاینقایص و کاستی دیگر نگاه در .اس  کرده ارائه حاشیه نشین العبور، صعب دس ، دور

 یادگیرندگان بین بیشتر آموزشی شکاف به منجر آموزش الگوی این دریاف  برای ابزارهای الزم به رسیدس  عدم

 چالشی اس  ترینجدی تقابل این .اس  شده )آشکار و پنهان( و اف  تحصیلی برخوردار کمتر و برخوردار مناطق

با توجه به وجود برخی  )اف  تحصیلی( البته درک این موضوع .اس  بوده روهبرو آن با کنون تا آموزش جهان که

د بعات این اف  به تدریج ظاهر خواهعوارض و تاین اس  که   مساله مهم؛ اما دور از ذهن و پیچیده نیس از شواهد 

حاضتتر به عنوان عملکرد تحصتتیلی  لد داد. همچنین نتایجی که در حاخود را نشتتان خواه آتیهای ستتالشتتد و در 

برای تبیین  را به دلیل این که شتترای  ؛آموز و نظام آموزشتتی استت خانواده، مدرستته، دانشآموزان در اختیار دانش

سرع  دریاف  نمی طور دقیقلذا میزان و کیفی  یادگیری به  ؛سازدواقعی  فراهم نمی س  این  ؛شودو به  و ممکن ا

این صتتتورت با  درآموز( را از درک واقعی  و عالج به هنگام غافل کند. مدرستتته، دانش یعنی )خانواده، ستتته عامل 

های متعارف به رویهگران آموزشی کنش و مشغول شدن  کرونا بازگش  به شرای  عادی در دوران پس از بیماری

اتخاذ  بنابراین شود.آموزان اضافه های تحصیل دانشها و سالموزشی در طول ماهآبر انباش  اف  پنهان  ،گذشته

 بسیار مهم و ضروری اس . )آشکار و پنهان(برای کاهش اف  تحصیلیاساسی ها و راهکارهای سیاس 

 اهضرورت
رایانه، گوشی  به آموزاندانش تعداد زیادی از دهدمی نشان مدارس تعطیلی دوران در گرفته صورت هایبررسی (1

 .اندنداشته رسیدس  اینترن  و... هوشمند، تبل ،

 و انداستفاده کرده برخ  تدریس از بار معلمان اولین بیشتر گیریهمه طول در شده وریآجمع شواهد اساس بر (2

 اند.داشته مشکل فناوری به رسیدس  در آنها از بسیاری

 از گروه این دهدمی نشتتتان ستتتاله 19 تا 10 آموزاندانش روی بر المللی های بیننتیجه مطالعات و بررستتتی (3

 کمتر ستتتاع  8 تا 4 بین هفته در میانگین طور به آن از قبل نستتتب  به مدارس تعطیلی زمان در آموزاندانش

 اند. این وضعی  کم وبیش در کشور ما نیز مصداق دارد.دریاف  کرده آموزش

آموزان دانشدهد؛ میانگین نمرات آموزان دوره متوسطه نشان میبررسی و مقایسه میانگین نمرات امتحانات دانش (4

 1397-98نسب  به سال تحصیلی  1399-1400و  1398 -99دوره اول و دوم متوسطه نظری در سال تحصیلی 

شته بلکه در برخی موارد تورم غیر منطقی میانگین نمرات دانشهیچ نه تنها  شکاری ندا آموزان در این گونه اف  آ

 .شود مشاهده میدوره تحصیلی دو 

  و پس از آن 19  -در دوران بیماری کوویدهای حضوری تحصیلی ناشی از وقفه آموزشتعمیق یادگیری و جبران افتبسته 

 1400 -401 سال تحصیلی و 1399-400سال تحصیلی تابستان 

 



2  
 

 و استتترس احستتاس و بودند محدود خود والدین با خانه در مدارس تعطیلی دلیل به آموزاندانش از بستتیاری (5

 یادگیری بر مخربی تأثیر خود نوبه به اس  ممکن نامطلوب روانی عوامل این .کردند تجربه را اضطراب بیشتری

 باشد. داشته

برای  ویژهبه  ،هوی  احستتاس و نفس به اعتماد رشتتد برای همستتاالن و معلمان با آمواندانش فیزیکی عاملت (6

 فیزیکی تعامل این شتتدن رنگکم با های از راه دوردر آموزش .استت  ضتتروری ترپایین هایآموزان پایهدانش

 .رواس هروب اساسی مشکل یادگیری با فرایند از بخشی

میان مدت  و های کوتاه مدتریزی و اجرای فعالی برنامه ،گذاریستتیاستت های پیش گفته بر استتاس ضتترورت

 قرار گیرد. ، مدیران و معلمانریزان آموزشیبایس  در دستور کار برنامهمی

 رد آینده ی محتملنگرانی از خطااه
 زمانی استت  که ،های از آموزشترین زمان برای پرداختن به موضتتوع اف  تحصتتیلی و جبران عقب ماندگیمناستتب

اقناع و جلب  امکان و توجیه از چرایی و چیستی آن با پذیرش بیشتری همراه اس  تبیین وادراکات عمومی جامعه و

شتری وجود دارد سب». لذاهمکاری بی ص  منا س اولین فر ص  ا ص  .«ترین فر ستمرار آن در فر های بعدی و ا

برای جبران ای اس  که اگر طبیع  و فطرت آدمی به گونهاز سوی دیگر  ترین زمان اس .ترین و قابل توجیهمنطقی

شتتاید دیگر مجالی برای کاهش عوارض و  ؛در زمان مناستتب تصتتمیم نگیردهای وارده ناشتتی از یک اتفاق خستتارت

ضوع مهم تبعات  صیلی)آن پیدا نکند. در خصوص این مو صولی ( اف  تح صحیح و ا شرای  کنونی راهبرد  اگر در 

 :شویم  نوع خطا سه ممکن اس  مرتکباتخاذ نشود 

 نزدیک یا دوردر آینده  ایبرنامه با جبران یادگیری  (1

 تحصیلیاف و موجب انباش  ؛ سازدکه یادگیری حال و آینده را متاثر می این موضوع نشانه عدم درک بحرانی اس 

های خاص خود را دارد و . فراموش نکنیم آینده برنامهخواهد شتتتدتحصتتتیلی آشتتتکار در آینده پنهان و افزایش اف 

از  برخیکه  ازیاد ببریمهمچنین نباید  استتت  هیچ گاه شتتترای  جبران با یک برنامه مشتتتخص فراهم نشتتتود.ممکن 

ستگی ستندهای بعدی های پایه مقدمه یادگیریشای شودلذا تا یادگیری ؛ه های تالش برای یادگیری های پایه انجام ن

 .جدید مفید نخواهد بود

 غفلت یا انکارموضوع (2

سادگی و در جریان گزارشویژه اف تحصیلی به موضوع اف  س  که به  های مستمر تحصیلی پنهان موضوعی نی

ریزان را به خود جلب نماید. بنابراین تغییرات مدیریتی در ستتطوم مختل ، و توجه مدیران و برنامه آتی ارائه شتتود

 ،تحصتتیلیرباره اف اندیشتتیدن د های مناستتب برا ی، فراهم نشتتدن فرصتت تمایل مدیران به دفاع از عملکرد خویش

 موضوع و گاه انکار آن شود. این ممکن اس  سبب غفل  از ،های مختل آمدها و دغدغهپیش

 مهم عدم تمرکز روی نکات کلیدی و (3

شی واقع سی/ روانی به دانشتعیین اهداف آموز شار در ستن از ف و تمرکز بر آموزان بینانه و حداقلی برای  کا

یدی و مهم فاهیم کل کات و م یه روی ن جامع علمی بینیکی از توصتتت ماریهای م مان شتتتیوع بی         المللی در ز

های برنامه ی ازهایکردن بخشخودآموز  و اختیاری تالش کرد با نظام آموزشتتتی کشتتتوراستتت .  19 –کووید
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س  نزدیک کند ،درسی سیا سفانه  .خود را به این  صمیم قاطعی اتخاذ  اما متا شد. بنا به دالیلی در این زمینه ت ن

 تکرار کنیم. رود راه رفته دیروز را مجدداًلذا بیم آن می

ف  :اهدا
 آموزش از یهابازماندگی جبران (1

  آموزان مناطق کمتر برخوردار و محروم با مناطق برخورداردانش میان آمده وجود به آموزشی شکاف کاهش (2

دوری  دلیل به اکنون و بودند گرفته فرا را آنها آموزاندانش تعطیلی از پیش که عادات از بستتتیاری بازآموزی (3

 اند.کرده فراموش را آنها ،آموزش فیزیکی محی  از مدت طوالنی

 بسته تعمیق یادگیری و جبران افت تحصیلیاجزای 
 درسی: موادتعدادی از  آموزی محتوای اصلی و مهمباز .1

در یک نگاه  و و ارزش بودهدارای اهمی  های تربی  و یادگیری بینی شتتده در هریک از حوزهدرستتی پیش موادتمام 

 از بعضتتی که اما توجه به این نکته ضتتروری استت  .مورد غفل  قرار گیرندها نباید هیچ یک از آن یکپارچه و متوازن

در یک  مبنایی بودن نقش آن واحد یادگیری به جه واحدهای یادگیری در یک درس  و نیز تعدادی از مواد درستتتی

بر  آنآموزی محتوای اصتتتلی و مهم  باز و ماده / مواد درستتتیانتخاب  لذا. هستتتتندحوزه خاص نیازمند توجه ویژه 

 :زیر مورد توجه قرار گیرد هاییمالکاساس 

 رو بوده اس .بهحضوری با چالش بیشتری روهای غیردر شرای  آموزش 

 آموزان اس .دانشآتی های پایه و اساس یادگیری، پیش نیاز 

 شیابی ساس نتایج ارز شتریندانشعملکرد تحصیلی  ،های آغازینبرا سیماده در آن  اف  را آموزان بی  در

 دهد.نشان می

بر  ،گفتههای پیشمالک ها برابر باآنآموزی محتوای اصتتلی و مهم باز درستتی  با تاکید بر مواد/  مادهانتخاب   توجه:

 اس .شورای مدرسه  تائید با اساس نظرات معلمان و

:آموزی محتوای اصلی و مهم  باز ربای   گام اهی اجرایی       1 – 1  
 زیر تعری  شده اس .های متنوع به شرم های متفاوت و ظرفی با ویژگیهای اجرایی با مالحظه موضوع زمان، گام

 تابستان )تیرلغایت مردادماه( و تقویتی های آموزش جبرانیکالس(  1-1-1

توصیفی  نامه ارزشیابی کیفیآیین اس . 1400آموزش، تابستان سال  از هایبازماندگی ترین زمان برای جبراننزدیک

نامه آموزشتتی دوره دوم متوستتطه نامه ارزشتتیابی تحصتتیلی و تربیتی دوره اول متوستتطه و آیینآیین دوره ابتدایی،

تواند ضمن ها میدر این کالس پیش بینی شده هایآموزشنظری ظرفی  مناسبی برای توجه به این موضوع مهم اس .

توان مداخالت بهبود نرخ تکرار پایه در کاهش اف  تحصتتتیلی پنهان نیز موثر واقع شتتتود. دراین گام با دورویکرد می

 آموزان ایجاد نمود.یادگیری دانش  -دهیموثری را در فرایند یاد
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های آموزشتتی و ارزشتتیابی نامهاستتاس ضتتواب  موجود در آیین آموزانی که برال ( تح  پوشتتش قراردادن دانش

 کسب نمایند. 1400اند نصاب قبولی را در خرداد ماه سال نتوانسته

آموزانی که علیرغم کستتتب نصتتتاب قبولی در تمامی دروس بر استتتاس نظر خود ب( تح  پوشتتتش قرار دادن دانش

های درسی، های قصد شده در برنامهشتر از کسب شایستگیآموز و اولیای ایشان تمایل دارند برای اطمینان بیدانش

 مند شوند. از دوره آموزشی تابستان نیز بهره

 ( هفته 4تا 3شروع سال تحصیلیهای آموزشی رفع اشکال و تعمیق یادگیری )کالس (2-1-1

صمیم  در این گام مدارس ساس ت شی بر ا شی و پرور صی آموز ص ستان کمیته تخ شیابی ا سب  به برگزاری ارز ن

س  معلمان،آغازین برای تعدادی از دروس هدف اقدام نموده و پس از ارزیابی عملکرد دانش سه  آموزان تو مدیر مدر

سه  شورای مدر سب  بهبا هماهنگی  سایی دانش ن شکال برای تعمیق یادگیری  هاارائه آموزشآموزان و شنا و رفع ا

 نمایند.اقدام می

 (طول سال تحصیلی ) استفاده از ظرفیت روزهای پنجشنبهتاکید بر  با های آموزش تکمیلیکالس (3-1-1

های پایه و قبلی اس . معلمان در یک کالس ناهمگن به سختی قادرند های جدید عدم یادگیریترین مانع یادگیریبزرگ

آمده  نتایج به دس بر اساس  در این گام الزم اس  مدیران مدارساین بربناهای درسی را محقق سازند. اهداف برنامه

، مفاهیم و روی اهداف ضتتتمن تمرکز بر ،معلماناولیا و و همکاری شتتتورای مدرستتته با نظر  واز ارشتتتیابی آغازین 

ضوعات سایی دانش کلیدی و مهم  مو شنا سب  به  صیلیارائه آموزش وآموزان ن سال تح با  و های تکمیلی در طول 

( شتتتورای عالی آموزش و پرورش مورخ 977)جلستتته به و( مصتتت3ایجاد شتتتده در بند ) استتتتفاده از ظرفی تاکید بر 

 اقدام نمایند. و تربیتی در روزهای پنجشنبهمبنی بر ارائه خدمات آموزشی   13/05/1399

   طول سال تحصیلی() آموزاندانش ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره به .2

 هماهنگالتحصیل نشدن، امتحانات نهایی و ماندن ازدرس، فارغاسترسِ عقب، 19 –در دوران همه گیری بیماری کووید

ضطراب دانش سالم  تن و روان آنو.. موجب ا شده که این موضوع بر  س ها تاثیر گذار آموزان  بر . همچنین بوده ا

استرس بوده اس .  ها منشاءآموزان و خانوادهنفسه برای دانشیادگیری در خانه فیهای علمی و تجربی، اساس یافته

ارائه خدمات راهنمایی و های جدیدی را با زمان و منابع محدود به انجام برسانند. بر این اساس چرا که باید مسئولی 

شاوره  صمیمات  مطابقم شی ت شی و پرور صصی آموز ستان وکمیته تخ سعه مدیری  ا با تاکید منطقه  کارگروه تو

 یرد.گمیزیر در دستور کار مدارس قرار  برموضوعات

   آموزان و روانی دانش بهداش  و سالم  جسمی تامین و ارتقاء  2-1

 در مواجهه با زیس  بوم جدید آوری و...( باوری ، اعتماد به نفس، تاب)خودآموزان های فردی دانشتقوی  مهارت  2-2

  موثرهای مطالعه ریزی تحصیلی، فنون وروشهای دانش آموزان در خصوص برنامهارتقاء توانمندی  2-3

 )طول سال تحصیلی(   هاآن هایارتقاء شایستگی معلمان و توانمند سازی .3

شدن معلمان و آموزشآموزان با حرفهبهبود یادگیری دانش ای آنان ارتباط جدی دارد. معلمان باید قادر های حرفهای 

گری خود را درآموزش دنبال کنند. فاصتتتله گرفتن از رویکرد صتتترف انتقال دانش و ورود به باشتتتند نقش تستتتهیل

ی یابد؛ مهمترین نیاز معلمان استت . نظام آموزشتتی های تعاملی و اکتشتتافی گستتترش مهایی که درآن یادگیریعرصتته

شرای  بیماری کووید  شورنه تنها در  ساییپیش از بیماری نیز از  زمانبلکه در  19 –ک برد. در این زمینه رنج می نار

زمینه راهبردهای در تعلیم و تربی  کشور در شرای  بحرانی پیش آمده نه تنها  ؛دهدشناسی نشان میهای کاربررسی
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رو استتت  بلکه به لحائ تئوریک و نظری نیز شتتتاهد خالء جدی در این مقوله استتت . لذا بهروهایی چالشدریس با ت

ادارات بایس  به طور جدی در دستور کار آنان موضوعی اس  که میهای سازی معلمان و ارتقاء شایستگیتوانمند

ارتقاء شایستگی «  ... تعمیق یادگیری و جبران اف  تحصیلی ». بر این اساس در بسته قرار گیرد کل آموزش و پرورش

 گیری اس .اجرا و پی ریزی،برنامهزیر قابل  با تاکید بر موضوعاتمعلمان 

 از راه دورهای ارزشیابی و های آموزشفنون و تکنیک  3-1

 ای معلمانبا تاکید بر احیاء نقش مشاوره های از راه دورآموزان در آموزشارتباط موثر با دانش  2-3

 تلفیق فناوری و دانش پداگوژی 3-3

  طول سال تحصیلی(  ) «همایش تقدیر از افسران سپاه پیشرفت کشور» معلمان در قالب  از بیشتر قدردانی .4

شتن وجود با لحظات تمام در اغلب آنها بودند، آموزش عرصه قهرمانان معلمان گیری،همه بحران دوران در  فرزند دا

و  سختی به و کردند؛ درک را معلمان کار سختی وجود تمام با هاخانواده .بودند آموزاندانش کنار در وظای  دیگر و

ستا برگزاری همایش بردند.پی معلمی حرفه ارزش ستانی در این را شرف  » با عنوان های ا سپاه پی سران  تقدیر از اف

)هر استان یک همایش( در نظر گرفته شده اس . در این همایش شایسته اس  ادارات کل آموزش و پرورش با « کشور

 تر همایش اقدام نمایند.استان نسب  به برگزاری هر چه باشکوهسیاسی  و اقتصادی ،همکاری نهادهای فرهنگی 

 )طول سال تحصیلی(  جدید درآموزش شرکای ای ازکهشبسازی و فعال ایجاد .5

های مردم نهاد، خیرین و... توانس  در آموزان، سازمانحضور و مشارک  اولیاء دانش شیوع بیماری کرونا در دوران

با انستتجام بخشتتی بیشتتتر نظام  بایدهای موجود موثر واقع شتتود. این ستترمایه عظیم مرتفع نمودن بستتیاری از خالء

ها در دوران پس از کرونا خاصتتی پیدا نماید. ایجاد شتتبکه شتترکای آموزش و برقراری ارتباط و تعامل مستتتمر با آن

شتواند در ارتقای کیفی  آمومی شود. این  سجبزش موثر واقع  سطوم مختل  مدرسهم میکه من س  در   و منطقه ،بای

 شکل بگیرد. ؛نمایدبینی میاستان پیشکمیته تخصصی آموزشی و پرورشی  بر اساس سازو کارهایی که استان

 )طول سال تحصیلی(  های تخصصی آموزش و یاددهیحمایت از کانون .6

صلینقش گروه شی به عنوان یکی از ا شیوع بیماری  های تخصصی آموزشترین کانونهای آموز و یاددهی در ایام 

از آموزش توانستتت  در تحلیل شتتترای ، تولید بخش رف  این چنان که انتظار میالعاده بود.آننظیر و فوقکرونا بی

همچنان ایفای نقش راهبری آموزشی سهم شایان توجهی داشته باشد. این حوزه  و هاو انتشار آن محتواهای مناسب

بنابراین  داشته باشد.های بهبود برای تعمیق یادگیری باید موثرترین نقش را در تحلیل وضعی  آموزش و ارائه برنامه

های این حوزه تخصتتصتتی باید ضتتمن توجه به نیازمندی ستتتاد و ادارات کل آموزش و پرورشهای مرتب  درمعاون 

سبب  مجموعهی و نشاط در این یتحرک، پویا نوعی کهگسترش دهند. بههای آموزشی اقدامات حمایتی خود را از گروه

های آموزشی باید بتواند با تکیه های بهبود باشد. گروههمراهی آنان با برنامهای و دبیران به این کانون حرفهپیوستن 

هامتوانمندیبر  و پدید آوردن  آموزشهای بخش به معلمان در شتتتیوههای تخصتتتصتتتی همه دبیران به کانونی ال

 از نظرز گذشته بیش ا های آموزشیگروهشایسته اس   لذامعلمان تبدیل شود.  ایحرفه های ناب برای توسعهموقعی 

 مورد پشتیبانی قرار گیرد. مالی و تجهیزاتیمنابع انسانی، 

 )طول سال تحصیلی(  آموزانخودآگاهی دانشهای الزم برای ایجاد زمینه .7

هایی با روایی و و عدم تحقق انتظارات در لفافه نمرات متورم و ارزشتتتیابیتحصتتتیلی پنهان  آن استتت  که اف   یعواق

کافی مخفی نا یایی  ند. درک واقعی می پا یادگیری و ایجاد دغدغه برای جبران در  های موجودما ی   از میزان و کیف
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ی برای بهبود تواند در ایجاد نهضتتتهای موثر خانواده از آنان و تاثیری که مدرستته میحمای همچنین آموزان و دانش

آموزان برای خودارزیابی دانشهای بدیع باید فرص  .اس یادگیری و کاهش شکاف آموزشی داشته باشد قابل توجه 

تر و ها به درک دقیقداوطلبانه و بدون نگرانی از نتایج حاصتتتل از ارزشتتتیابی ها بتوانند؛ به نوعی که آنایجاد شتتتود

هایی که با این هدف های پایه نایل شوند. نباید ارزشیابیویژه در شایستگیخود بههای تری از میزان یادگیریروشن

کند مبنای قضتتاوت قرار زان و کیفی  یادگیری خود یاری میمیآموزان را درایجاد خودآگاهی از شتتده و دانشطراحی 

نیازمند بهبود هستند و معلمان باید بر آن تمرکز  هاآموزان در آنباید نکات کلیدی که دانشها گیرد. این نوع ارزشیابی

ها از و مبنای حمای  خانوادهو یادگیری  یاددهیبرای  آموزو دانش نقطه عزیم  معلمو نیز ؛کنند را روشتتتن ستتتازد

آموزان طراحی شود. های ارزشیابی هدفمند از دانشبا این هدف باید ابزارها و روش .باشدهای جبران و بهبود برنامه

 کنندآموزان زندگی عادی تحصیلی خود را طی می دانش نگاهضروری اس  به این نکته توجه شود که بر اساس این 

صرفاً یک شناخ  دقیق از وضعی  هایشان فراهم آید. این نوع ارزشیابی نباید نگرانی جدیدی برای آنان و خانوادهو 

و یادگیری بر عهده مدارس و  معنادار و خلق موقعی  برای حضور دهدآموز، خانواده و معلم میتحصیلی را به دانش

 معلمان اس .

 )طول سال تحصیلی(  هاروشنگری و آگاهی خانوادههای الزم برای ایجاد زمینه .8

جامعه را تح  تاثیر خود قرار داده ) سالم  و بهداش ( بلکه تمامی ابعاد  یک بعد نه تنها   19 –کووید بیماری انتشار  

در دوران شیوع خانواده اس . نهاد ارزشمند  هایی که به شدت تح  تاثیر این بیماری قرار گرفته،یکی از حوزهاس . 

کاهش  هستیم. این نهاد مقدس ساختار و کارکردهای شاهد تغییر در ،با طوالن شدن زمان آن تدریجاین بیماری و به 

شدن فعالی ، ارتباطات اجتماعی  نارسایی در، ماندن فرزندان از آموزش و تحصیلگرانی از عقب، نهای روزمرهمختل 

ها و عدم توانایی بعضی خانواده کمتر برخوردارن  در روستاها و مناطق اینتر های الکترونیکی مخصوصاًزیرساخ 

هنگام یا اجباری و نیز نرخ ازدواج زودافزایش  ،خود های هوشتتتمند برای آموزش فرزندانگوشتتتیابزار و برای تامین 

 لذا استت . 19کووید  های خانواده در دوران بیماریاز مهمترین چالشپذیر های آستتیبویژه در خانوادهکار کودکان به

 مستتتائل پیش گفته به منظور تقلیل ها های الزم برای روشتتتنگری و ارتقاء ستتتطح آگاهی خانوادهایجاد زمینه حمای  و

 پی گیری شود.زیر  مواردبرابر با 

  آموزاندر خصوص اف  تحصیلی دانش احصاء نیازهای آموزش اولیا 8 -1

 واجد شرای تدوین برنامه و تقویم آموزشی و تعیین مدرسان  8 -2

 های آموزش محلیخانواده و کارگاه های آموزشبرگزاری دوره 8 -3

 به مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده ایشان های نیازمند و ارجاعشناسایی و حمای  از خانواده 8 -4
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:مخاطبان  

 الف( دانش آموزان
 اند.یک یا چند ماده درسی کسب نکردهآموزانی که نصاب قبولی الزم را در دانش (1

 تائید وبه تشتتخیص معلم مربوطه  وارزشتتیابی آغازین  ازآموزانی که بر استتاس نتایج به دستت  آمده دانش (2

های وکالس های آموزشتتتی رفع اشتتتکال و تعمیق یادگیریکالس برخورداری ازنیازمند شتتتورای مدرستتته 

 هستند.آموزش تکمیلی 

 توجه:

ناطق کمتر برخوردارآموزان دانش (1 نهالتوجه الزم،م با مدارس شتتت گیری از خدمات در اولوی  بهره روزیو 

 هستند. بینی شدهپیش آموزشی

شاورهضرورت  اهمی  و نظر به (2 سال، تمامی دانشخدمات راهنمایی و م صیلی آموزان در طول  شمول تح م

 باشند.مورد نظر میدریاف  خدمات 

 ب( معلمان:
ضائات تمامی معلمان ( 1 ساس اقت صیلی از آموزش ادارات کل آموزش و پرورشبر ا سال تح بینی پیشهای در طول 

  شده در سطح استان / منطقه برخوردار خواهند شد.

 قرار گیرند.ها ( معلمانی که آموزش دروس مهارتی را بر عهده دارند در اولوی  برخورداری از آموزش2

 آموزان:ج(  اولیا  دانش
ساکن در مناطق  هایبر خانواده تمرکزبا  ،هاتمام خانوادههای تربیتی  مورد نیاز دانش و مهارت ءبخشی و ارتقاآگاهی

  بیماری کرونا مورد تاکید اس . آسیب دیده از کمتر برخوردار و نیز

 دبیرخاهن اهی کشوری ردوس/ گروه اهی آموزشی: د( 
 بازوان علمیهای آموزشتتی در ستتطح ادارات کل آموزش و پرورش و مناطق های کشتتوری دروس و گروهدبیرخانه

های کلیدی سرفصلبا تهیه  آموزش و یاددهی های تخصصیاین بسته هستند. ضروری اس  این کانون اجرای برای

  نظارت نمایند. اجزای مختل  این بستهبر حسن اجرای  و مهم دروس
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رس:د(   مدریان مدا
برابر با وظای  تعری  شتتتده در کارگروه با هماهنگی کارگروه توستتتعه مدیری  منطقه  بایستتت می مدیران مدارس

  .اقدام نمایندسازی اجزای بسته نسب  به اجرایی مدرسه

 ارکان مسئول و شرح وظایف
 )کمیته تخصصی آموزشی و پرورشی(ستاد:  .1

ریزی و توستتعه منابع، کمیته تخصتتصتتی آموزشتتی و معاون  برنامه 20/01/1399مورخ  4/710برابر با نامه شتتماره 

از شرم وظای  کمیته به شرم  6و  3و  2و  1 پرورشی با ترکیب اشاره شده در نامه مزبور و در راستای اجرای بند

 شود:بار با دعوت معاون آموزش متوسطه تشکیل میزیر هر سه ماه یک

ها و ارائه پیشنهادهای برنامه موزشی، تربیتی، تربی  بدنی و سالم ، تهیههای اجرایی، آتعیین خ  مشی -

 تربیتی و آموزشی در راستای تحقق اهداف نظام تعلیم و تربی  رسمی و عمومی

 های شش گانه تعلیم و تربی های تحصیلی در ساح ریزی به منظور تحقق اهداف دورهمطالعه و برنامه -

سازی برای تأمین و بس  عدال  آموزشی ، تربیتی و پژوهشی و فرص های آموزشیرفع موانع فعالی  -

 و تربیتی

های برون ستتازمانی از طریق تنظیم مندی از ظرفی منظور بهرهمطالعه و شتتناستتایی ایجاد فرصتت  به -

 بخشی به حوزه تربی  و یادگیریهای مرتب  با مسائل تعلیم و تربی  در جه  کیفی نامهتفاهم

 و پرورش استان: اداره کل آموزش .2

 کمیته تخصصی آموزشی و پرورشی

اداره کل آموزش و پرورش استتتان موظ  استت  با  20/01/1399مورخ  4/710نامه شتتماره  بر استتاس

اعضاء مرتب  و  دعوت ازبا مسئولی  معاون آموزش متوسطه، کمیته مذکور را ذیل کارگروه توسعه مدیری  

 اقدام نماید. )هردوماه یک جلسه( تشکیل و نسب  به برگزاری جلساتمسئول 

 وظایف: 

های حضوری در بسته تعمیق یادگیری و جبران اف  تحصیلی ناشی از وقفه آموزش تبیین و توجیهسازی، بومی (1

  روسای مناطق/ معاونان/ کارشناسان آموزش و پس از آن برای 19  -دوران بیماری کووید

 ای(ای / مدرسه)استانی / منطقه به شکل آغازینگیری در خصوص نحوه برگزاری ارزشیابی تصمیم (2

های کشوری دروس و ابالغ از دبیرخانه آموزانآموزش دانشکلیدی و مهم های دریاف  موضوعات و سرفصل (3

 آن به مناطق 

 ابالغ آن به مناطق  ، اولیاء وهای آموزش معلمانسرفصل موضوعات و تعیین (4

 (و اولیا معلمان ،آموزان)دانش آموزشیهای ها ودورهکالسبرگزاری نظارت بر  (5

 جدید درآموزش  شرکای ای ازتشکیل شبکهی الزم برای  و کارهابینی و تنظیم سازپیش (6
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 19 –گر در دوره همه گیری بیماری کووید ناسایی مدیران، معلمان و مربیان خالق، دلسوز و تالشش (7

 هاانتشار آنسازی تجارب مدیران و معلمان موفق و اشاعه و مستند 

 های معلمانگریها و ایثارهای کوتاه از تالشتولید فیلم 

 آموزانهای فداکاری مدیران و معلمان از زبان دانشبیان جلوه 

 برگزاری همایش تقدیر از افسران سپاه پیشرف  کشور (8

 جذب منابع الزم )دولتی و غیر دولتی(  (9

 آموزشی و پرورشی ستاد یبه کمیته تخصص های الزمارائه گزارش (10

 اداره آموزش و پرورش منطقه/ ناحیه/ شهرستان .3

با کارگروه توسعه مدیری  و  تشکیل ضمناداره آموزش و پرورش منطقه/ ناحیه/شهرستان موظ  اس  

 نسب  به برگزاری جلسات )هرماه یک جلسه( اقدام نماید.دعوت از اعضاء مرتب  و مسئول 

 

 وظایف
های حضوری در دوران تعمیق یادگیری و جبران اف  تحصیلی ناشی از وقفه آموزشتبیین و توجیه بسته  (1

 برای مدیران مدارس 19 -بیماری کووید

 استان پرورشیکمیته تخصصی آموزشی و التوجه به الزممدارس  معرفیشناسایی و  (2

 استانکمیته تخصصی آموزشی و پرورشی و اعالم آن به  بینی اعتبارات الزمپیش (3

  برای جذب منابع دولتی و غیر دولتیتالش  (4

 آغازین ارزشیابیحمای  و پشتیبانی در برگزاری همکاری،  (5

 به مدارس ، معلمان و اولیاآموزانهای آموزش دانشابالغ موضوعات و سرفصل (6

 آموزان در مدارسهای آموزشی دانشنظارت بر برگزاری کالس  (7

 های آموزشی معلمانبرگزاری دوره (8

 آموزاناولیاء دانشهای آموزشی ها و کارگاهنظارت بر کالس (9

 19 –گیری بیماری کووید مدیران، معلمان و مربیان خالق، دلسوز و تالش گر در دوره همه معرفیشناسایی و  (10

 به کمیته تخصصی آموزشی و پرورشی استان

 استانکمیته تخصصی آموزشی و پرورشی به  الزمارائه گزارش  (11

 کارگروه مدرسه: .4

باربرگزار تشتتکیل و جلستتات آن هرماه یک و اعضتتای شتتورای مدرستتهکارگروه مدرستته با مستتئولی  مدیر 

  .شودمی

 وظایف:

های حضوری در دوران بسته تعمیق یادگیری و جبران اف  تحصیلی ناشی از وقفه آموزشتوجیه و تبیین  (1

 ها آموزان، و اولیای آندانش مشاوران، ،معلمانبرای  19 -بیماری کووید

 شیابی آغازینزاجرای ارریزی برای برنامه (2
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  تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی آغازین (3

 های آموزشی با دریاف  نظرات معلمان آموزان واجد شرای  جه  شرک  در کالسو جذب دانششناسایی  (4

 های تعری  شده برابر با گام آموزاندانش آموزشیهای برگزاری کالس (5

  بینی شدهموزشی پیشهای آمعرفی معلمان به دوره (6

 آموزان های آموزشی ویژه اولیا دانشها و کارگاهبرگزاری کالس (7

 ارزشیابی از طرم نظارت و منطقه/ ناحیه/ شهرستان درکارگروه توسعه مدیری  همکاری با  (8

 سال تحصیلی آینده  آغاز و طول درآموزان و معلمان تدارک محیطی شاد، متنوع و برانگیزاننده برای دانش (9

نخستین شورای دبیران در نیمه اول مرداد ماه سال جاری  و برگزاریتدوین برنامه ساالنه واحد آموزشی  (10

  1400 - 401های سال تحصیلی به منظور هماهنگی در اجرای موثر برنامه

به کارگروه توسعه  19 –گیری بیماری کووید گر در دوره همهرفی معلمان و مربیان خالق، دلسوز و تالشمع (11

 مدیری  منطقه/ ناحیه/ شهرستان

 کارگروه توسعه مدیری  منطقه/ ناحیه/ شهرستانارائه گزارش الزم به  (12

 : منابع مالی 

 تامین شود:تواند از طرق زیر منابع مالی برای کمک به اجرای طرم می

 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مشتمل بر: 11ماده  4مفاد بند   (1

 شود.اعتبارات دولتی که به صورت سرانه آموزشی پرداخ  می -

 های مردمیکمک -

سهمی که از طریق شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه از عوارض اخذ شده و در اختیار  -

 گیرد.مدرسه قرار می

 برنامهاز ارائه خدمات آموزشی و فوقوجوه حاصل  -

 تح  عنوان کیفی  بخشی به 127500-12مصوب معاون  آموزش متوسطه از محل ردی  اعتبارات   (2

  های آموزش و پرورش و توسعه عدال  آموزشیفعالی 

 های دولتی و غیر دولتیسازمان حمای  (3

 :نظارت و ارزیابی
سطح  سه  ستانی و منطقهنظارت و ارزیابی از اجرای طرم در  ستادی معاون  انجام می ایستادی، ا شود. در حوزه 

و میزان تحقق  بسته مزبورعنوان مسئول کمیته تخصصی آموزشی و پرورشی نظارت بر اجرای  هب آموزش متوسطه

خواهد کرد. شتتتایان ذکر استتت  مدیران کل آموزش و پرورش  ابالغبینی و طی دستتتتورالعملی مجزا اهداف را پیش

 آن گیری تحقق اهدافنظارت بر اجرای این فعالی  و پی هنیز هریک وظیفمدیران مناطق و نواحی آموزشی  و هااستان

های تخصصی ارسال های مربوطه را به کمیتهگزارشو در این زمینه  باشندرا در سطوم میانی و اجرایی عهده دار می

   .خواهند نمود
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کات اقبل توجه:  ن
های های زمانی مناسب برای اجرای بخشتشخیص و یافتن فرص  برنامهترین مساله در این دشوارترین و مهم (1

های های یادگیری متنوع و موثر قرار گیرد؛ تا آن که فرصت این الزم است  تمرکز بر خلق موقعی براست . بناآن 

 هایی که بدون ظرف مشخص زمانی قابلی  اجرا ندارد به هدر رود.  موجود در اندیشه یافتن زمان برای ایده

آموزان کیفی  به سطح پیشرف  دانشنباید از این نکته غافل شویم که بهبود امری تدریجی اس  و در این برنامه،  (2

یادگیری را در ارتباط با  که هاییبراین همه موقعی نظر دارد و با تمرکز بر یادگیری آنان مفهوم پیدا می کند. بنا

سی محقق میداهداف  س ر س  از این جه  ممکن .سازد مورد اعتنا و توجه ا سترش زمان خیلی امکان ا پذیر گ

 ای یادگیری با تدبیر معلمان دشوار نیس .هنباشد اما خلق موقعی 

به رویکرد پرهیز از تمرکز در برنامه (3 ی با توجه  تانهای فکری و عملی موجود در های اجرایی و ظرف ها، استتت

 آموزشی و پرورشی تخصصی ای بر عهده کمیتهها و اقدامات استانی و منطقهتصمیم گیری در خصوص فعالی 

بر کمی  و کیفی  فعالی  این کمیته نظارت نماید و و مدیر کل آموزش و پرورش استان موظ  اس   .اس استان 

 . دهدگزارش آن را به طور مستمر به کمیته تخصصی ستاد گزارش 

ادارات اهداف و اجزای بسته تعمیق یادگیری و جبران اف  تحصیلی قالب حداقلی اقداماتی اس  که انتظار می رود  (4

ندپرورش برای اجرای آن برنامهکل آموزش و  مای  و مدارس مناطق ادارات کل آموزش و پرورش، لذا .ریزی ن

طراحی و  و مدرستته منطقه ،های پیشتترف  یادگیری متنوعی را با توجه به شتترای  خاص استتتانتوانند برنامهمی

 اجرا نمایند.

های آموزش ،های آموزش تکمیلیکالس ،رفع اشتتتکال و تعمیق یادگیریجبرانی و تقویتی تابستتتتان،  هایآموزش (5

ستان های خانوادهسازی معلمان و آموزشدنمربوط به توانم ساس وضعی  ا شیوع بیماری کرونا بر ا ها از نظر 

 تواند به صورت حضوری، غیر حضوری و یا ترکیبی باشد. می

باید تمرکز های آموزش تکمیلی های جبرانی و تقویتی تابستتتان، رفع اشتتکال و تعمیق یادگیری، کالسدر آموزش  (6

  باشد. تاکید بر روی اهداف و موضوعات کلیدی و مهمو 

حداکثر  ریزی نمایند که ساماندهی نیروی انسانیادارات کل آموزش و پرورش و مناطق آموزشی به نحوی برنامه (7

 به اتمام برسد. 1400ل مرداد ماه سال تا نیمه او

موجود در  یانستتان یرویبا توجه به ن ستت یبا یدر ادارات کل آموزش و پرورش م یاستتتیبستتته ستت نیا یاجرا (8

 نشود.دریس التساعات حق  جادیاو  دیجد یانسان یروین یریبکار گ یبرا یکه تعهد یااستان بوده به گونه


