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 :بیان مسئله و اهمیت موضوع

 حث مي شود، چند محور مشترک و بسیار اساسي وجود دارد:وقتي درباره آموزش و پرورش ب

ساختار ي ريز پايه ، دورهاييدوره ابتدسنین كودكي و زيرا  .دوره ابتدایی دوره طالیی و پنجره فرصت آموزش و پرورش است -9

حركتي  و بنیادي توسعه مهارتهايو  آدميشخصیت  عاطفي و و اجتماعي شکل گیري رشد عقالني، ،كودک رفتاري و شخصیتي

)العلم في  دانندبر سنگ مي حکاكيدوره كودكي را همانند در يادگیري  )ص(پیامبراكرمبه اين داليل است كه . است فرزند آدمي

 .  قش في الحجر(الصغر كالن

، هدف ، حساب کردن و آداب و مهارت های زندگی، گوش دادن و صحبت کردن(خواندن و نوشتنگانه زبانی )4مهارت های  -2

خواندن و نوشتن براساس مباني ديني ما . دناساس و پایه آموزش و پروش، به ویژه در دوره ابتدایی را تشکیل می ده های اصلی و

از اين رو اولین خطاب خداوند متعال به پیامبر عظیم  هستند. عنوان اشرف مخلوقات در مسیر تربیت ربوبي سرآغاز حركت انسان به

پژوهش هاي متعددي بر اهمیت مهارت هاي خواندن و نوشتن در دوره مي باشد كه دستوري بر خواندن است. « اقراء»الشان اسالم 

یدي كلهاي چهارگانه زباني از ابزارهاي زبان و تواناييتاكید دارند كه ابتدايي صحه مي گذارند و  صاحبنظران بر اين موضوع 

بشري، اطالعات و دانش  احساسات، توجهي از فرايند تبادل افکار،بخش قابل ، و هستندزيربناي فعالیتهاي آدمي  و برقراري ارتباط

تعامل با  مانندمهارتهاي اجتماعي آداب و كسب ، بشري تجربه انتهايرمزگشايي كلمات ومتن هاي ناآشنا، دستیابي به ذخاير بي

يادگیري زبان و مهارت عالوه بر آن، گیرد. انجام مي آنهابه وسیله  دادن به ديگران و انتقال فکرديگران، تشکر و قدرداني، گوش

، تفکر غیره ، تاريخ ودر حوزه هاي مختلف مانند رياضي، علوم، جغرافي هاي خواندن و نوشتن وسیله يادگیري هاي دانش آموزان

وايلد، ) هم هستيادگیريها  تمام كلید، يا به تعبیري دقیق تر، رشد مهارتهاي كودكان و توانايي تحصیلي آنها مسئله،و حل

همچنین يادگیري آداب و مهارت هاي زندگي در اين دوره خشت اول زندگي  .(2097پیتان، ؛ 2008مايیوكس و ادموندز، 

فرد در زندگي خانوادگي و اجتماعي نقش مفید و مي شود و با يادگیري آنها مي توان انتظار داشت اجتماعي افراد محسوب 

و  تواند آينده تحصیليمي و آداب و مهارت هاي زندگي زبان و مهارت هاي زبانيبنابراين يادگیري سازنده اي داشته باشد. 

 . شوددر آينده آموز دانشاجتماعي يا شکست تحصیلي  سبب آن يادگیريعدم و فرد را تضمین اجتماعي

و آداب و مهارتهای زندگی  گانه زبانی )خواندن و نوشتن، گوش دادن و صحبت کردن(4مهارت های سطح وضعیت موجود  -9

. زيرا ارزشیابي هاي ملي از وضعیت خواندن و نوشتن دانش آموزان در دوره هاي مناسب نیستدوره ابتدایی دانش آموزان 

( درباره برنامه درسي فارسي 9918يافته هاي سلسبیلي )هاي قابل توجه در اين زمینه ها حکايت دارد. براي مثال،  از ضعفمختلف 

قرار دارد.  مهارت خواندن دانش آموزان پايین تر از سطح تسلط نسبي )خوب و خیلي خوب( دوره اول ابتدايي نشان مي دهد

 تسلط بر نظر بیشترين كمبود و ضعف را ازدانش آموزان است و  سـبتا ضعیـفدر حـد تسـلط محـدود و نمهارت نوشتن آنها نیز 

 ( از ضعف كلي دانش آموختگان دوره متوسطه9918يافته هاي عباسي، دانشگر و خسروي ). مهارتهاي دست خط تحريري دارند

مهمترين داليل تکرارپايه دانش  يکي از عالوه بر اين،حکايت دارد كه ريشه هاي آن را بايد در دوره ابتدايي جستجو نمود. 

به عبارتي مي توان آموزان پايه هاي پايین تر، ضعف اساسي آنها در خواندن و نوشتن و آداب و مهارت هاي زندگي است. 

مي آموزند اما  گفت هرچند دانش آموزان در حال حاضر به مدرسه مي روند و در خالل برنامه درسي خواندن و نوشتن

انايي روخواني و رونويسي است و دانش آموزان به سطح مهارت در موضوع بسیار مهم خواندن و اين بیشتر شامل تو
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تأيیدي بر اين  نیز )پرلز( خواندن و نوشتننوشتن دست پیدا نمي كنند. نتايج دانش آموزان ايراني در آزمون بین المللي 

 ان مي دهد:وضعیت كشور را در دوره هاي مختلف آزمون پرلز نش 9وضعیت است. جدول 
  پرلز آزموندر  يايراندانش آموزان پايه چهارم خواندن  پیشرفت : روند9جدول 

 نمره میانگین بین المللي تعداد كشورها نمره ايران رتبه ايران سال

1002 21 424 23 300 

1002 40 412 43 300 

1022 23 434 43 300 

1022 43 413 30 300 

 اين پژوهش ها نیز يافته هاي پژوهش هاي چنداني وجود ندارد و در دوره ابتدايي نیز درباره آداب و مهارت هاي زندگي

 . و نشان از مسئله بودن آن دارد 9است متناقض

کشور با یک مسئله بسیار اساسی )پیش دبستانی و دبستانی( آموزش و پرورش دوره ابتدایی فوق نشان مي دهد كه  نتايجتعمق در 

سلماً نظام آموزش و پرورش و آموزش ابتدايي با هدف تسهیل يادگیري هاي پايه و اساسي دانش م. مواجه است و اثرگذار

 نوين روشهايآموزان شکل گرفته و درصدد تحقق اين هدف است و تمامي تالش ها براي تدوين برنامه هاي درسي جديد و 

توجه ويژه است. بنابراين معاونت آموزش ابتدايي بر نیازمند در اين راستا انجام مي شود. اما چنین مسئله اي  يادگیري-ياددهي

و آداب و   مهارتهای چهارگانه زبانیتقویت و ارتقای تلفیقی، مشارکتی و مدرسه محور : مدرسه خوانا»آن است تا راهکاري با عنوان 

 باشد به شرح ذيل مي نوآوری بسیار مهم چندرا طراحي و اجرا نمايد. طرحي كه داراي « های زندگیمهارت

 هاي اساسي و تحول آفرين سند تحول بنیادين ايجاد تحول در نظام آموزشي براساس چرخش :نوآوری اول

، مبني بر اصالح و به 96-9و راهکار  97-9)راهکارمحوري و پرورش خالقیت محوري به مهارتيعني حركت از حافظه

هاي هاي يادگیري مهارتي در تمام ساحتق و طراحي فعالیتهاي فعال و خالهاي تعلیم و تربیت با تاكید بر روشروزآوري روش

 است.  گري آنان(راهبري معلمان و تقويت نقش مربي 99-6)راهکار و تغییر نقش معلم به مربي  تربیتي(

 بهره گیري از جديدترين يافته هاي علمي در زمینه تغییرات و تحوالت آموزشي، يعني تلفیقي :  نوآوری دوم

، كه فعالیتي 2ستبراساس آنها طرح و انجام عملي بودن و مبتني بودن بر محیط )مدرسه محوري( بودن، مشاركتي

 . ضروري و پیچیده استبسیار 

  بهره گیري از جديدترين يافته هاي علمي در زمینه پروژه هاي آزمايشي است. : ومسنوآوری 

                                                           
گیري، ارتباطات اجتماعي، خود آگاهي، تفکر خالق، تصمیم هاي زندگي در محورهايمهارت( نتیجه مي گیرند 9919به نحوي كه جوادي پور، عزيزي و نوروززاده ) -9

، اما يوسفي افراكتي و صمدي تاسيافتهتحقق تهران استان هايشهرستان ابتدايي دوره آموزاندانش در استرس با مقابله و هیجان با مقابله  همدلي، ارتباط بین فردي، حل مسئله،

یازمند رشد و بالندگي ( نتیجه مي گیرند كه موفقیت برنامه آموزش آداب و مهارت هاي زندگي اسالمي )طرح كرامت( بر كسب توانايي مهارت حل مسئله دانش آموزان ن9916)

كنند كه در كتاب مطالعات اجتماعي پايه ششم، به آدب و مهارت هاي زندگي در سطح متوسط توجه شده ( تأيید مي 9915بیشتري است و اسدالهي، قاسمي زاده و دهقاني )

 است

وزشي و روشهاي آموزشي در اين طرح تیم هايي از حوزه ستادي، ادارات كل، مناطق، معلمان، مديران، والدين و ديگر دست اندركاران به طراحي و تدوين بسته هاي آم -2

از بین بسته ها و روشهاي مختلف آموزشي، متناسب با ، با تشکیل تیمي مشابه، يا حتي منطقه و مدرسه در كل كشور مي پردازند. در گام بعد، در هر استانت ها مختلف اين مهار

   شرايط و امکانات محیطي، موارد عملي تر را انتخاب و اجرا خواهد كرد. 
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 :اثر انجام اين طرح در معاونت آموزش ابتدايي امیدوار است در

 و آداب و مهارت هاي زندگي دانش آموزان  مهارتهاي چهارگانه زباني يبهبود و ارتقا سببنتايج اين طرح  :ه مدتکوتا 

اين  ارتقايبومي و ملي براي  راهکاريو شود  )نتايج مستقیم( و يادگیري هاي دروس ديگر )نتايج غیرمستقیم(نمونه  گروه

 مهارت ها ارائه شود. 

 جايگاه جمهوري اسالمي ايران در آزمون بین المللي سواد خواندن و ر جامعه آموزش ابتدايي، با اجراي طرح د: میان مدت

 دست پیدا كنند.  در سطح جهاني و دانش آموزان ايراني به جايگاه واقعي خود رتقا يابدانوشتن 

 و تقويت هويت و تربیتي توسعه عدالت آموزشي  تقويت زبان ملي در مناطق دوزبانه،دستاوردهاي اين طرح باعث  :بلندمدت

به سمت آينده حركت  و كشور با دانش آموختگاني فرهیخته از نظر تحصیلي و اجتماعي در كشور شودايراني -اسالمي

   كند.
  

  مستندات برنامه:

 عبارتند از:« مدرسه خوانا»مهمترين مستندات انجام طرح 
 جايگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترين نهاد تربیت نیروي انساني و مولد دو سیاست هاي ابالغي تحولي مقام معظم رهبري : ارتقاء  بند

هاي مصوب و هدايت و نظارت بر آن )از مهد كودک و پیش دبستاني تا دانشگاه( به عنوان سرمايه اجتماعي و عهده دار اجراي سیاست

 امر حاكمیتي با توسعه همکاري دستگاه ها 

   از پیش دبستاني تا  مهمترين  نهاد تربیت  نیروي انساني، نظام تعلیم وتربیت  كشور به عنوان جايگاه ءارتقاسند تحول:  90راهبرد كالن

 دانشگاه   به عنوان  امر حاكمیتي با توسعه مشاركت همگاني 

  ارتقاي اثربخشي و افزايش كارآيي در نظام تعلیم و تربیت رسمي عموميسندتحول بنیادين:  7هدف كالن 

  دتحول بنیادين: تعمیم دوره پیش دبستاني به ويژه در مناطق محروم و نیازمند سن 5-9راهکار 

  نیاز  مناطق دوزبانه با عشايركوچ نشین، حاشیه شهرها، روستاها، توانمندسازي دانش آموزان مناطق محروم،سندتحول بنیادين:  5-9راهکار

 ويژه

  هاي فعال، گروهي، خالق با توجه به تعلیم و تربیت با تاكید بر روش هاياصالح و به روزآوري روشسندتحول بنیادين:  97-9راهکار

 .نقش الگويي معلمان

 به ويژه اهداف ساحت اجتماعي و سیاسي و هدف فراساحتياهداف مصوب دوره ابتدايي ،  
  

 (:و كمي اهداف )كیفي

 :کیفیاهداف 

 ام ساحتي در دوره پیش دبستان و دبستاناستقرار كامل تربیت تم ارتقاء كیفیت آموزش و پرورش دوره ابتدايي و 

 اجتماعي نوآموزان دوره پیش دبستاني  آداب و مهارت هاي رشد مهارت هاي گوش دادن، گفتن و 

   بهبود و ارتقاي كیفیت خواندن دانش آموزان در ابعاد درست خواني، درک مطلب، خواندن انتقادي، نظر دادن، ابراز وجود، ارائه مستقل

 .و غیره

  در ابعاد درست نويسي، زيبانويسي، بیان افکار، احساسات و خواسته ها و نگارش خالق و و ارتقاي كیفیت نوشتن دانش آموزان بهبود

 انتقادي
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 عزت نفس و صداقتادب، دو بعدي آداب و مهارت هاي تجويزي )ارتقاي آداب و مهارت هاي زندگي دانش آموزان در  و بهبود ،

 حل مساله، تفکر نقاد و خالق(نظم، خوشرويي، مديريت خشم، مشورت، ) و نیمه تجويزي (مسئولیت پذيري

 

 اهداف کمی:

 طراحي مركز رغبت  ودرصد از كالس هاي پیش دبستاني  به وسايل آموزشي  5 حداقل  تجهیز 

  9و خیلي خوببه سطوح خوب  ارزشیابي پايانيمهارت خواندن در  دانش آموزان در ابعاد مختلف % 70سطح عملکرد تحصیلي ارتقاء 

   به سطوح خوب و خیلي خوب در ارزشیابي پاياني نوشتندانش آموزان در ابعاد مختلف مهارت  % 70افزايش سطح عملکرد تحصیلي 

 

 خروجي و آثار موردانتظار:

 د:دانش آموز بتوان از انجام طرح مدرسه خوانا،انتظار مي رود پس 
 مدت( در دوره پیش دبستاني: خروجي و آثارموردانتظار طرح )در كوتاه 2جدول 

 مهارتهای زندگي  نوشتن خواندن صحبت كردن گوش دادن

 با ديگران درباره ي  به راحتي

افکار خود  گفت و  احساسات و

 توصیف خودمي كنند ) گو

 توصیف اشیا، رويدادها و روابط(

  ،از طريق گوش دادن به داستان

اشعار داستان پردازي و قافیه سازي 

 مي كنند.

 ي مطبوع را از نامطبوع صداها

 تشخیص مي دهند. 

  ... و 

 زبان  كلمات را به

طور صحیح ادا آموزش به 

 مي كنند.

  در صحبت ها و توصیف

هاي روزمره جمالت و 

عبارات كوتاه مناسب را به 

 كار مي بندند.

   درباره وقايع و حوادثي

تواند به دهد ميكه رخ مي

زبان كودكانه صحبت 

 كنند.

  از سخن خودمحور به

گفت و گوي دوسويه 

 حركت مي كند

 ... و 

  كتاب هاي داستان

تصويري، نمادها و 

نشانه ها را با عالقه مي 

 خوانند 

  جمالت ناقص

ديگران را كامل مي 

 كنند.

  در مورد داستان هاي

مصور صحبت مي كنند 

و قصه پردازي مي 

 كنند .

  پیام تصاوير را درک

مي كنند و آنها را به 

 ارتباط مي دهندهم 

 ... و 

 خط خطي و  به شیوه نقاشي

 كردن مي نويسند.

  داستان يا توصیفي را به ديگران

ديکته مي كنند تا بنويسند و به نوع 

 نوشتن آن فرد دقت مي كنند. 

 هاي  روي عالمت ها  و نماد

قفسه ها و بخش هاي مختلف 

كالس و مدرسه مانند؛ دستشويي، 

 شناسند  سالن ، ... را در حد نیاز مي

 ...و 

    اجازه مي . دكننتشکر مي

هستند.  خوش اخالق .گیرند

هديه  .ندعذرخواهي مي كن

 دارند دادن را دوست 

 دبه خود احترام مي گذارن. 

كارها را  با نام خدا شروع مي 

. از كلمات مناسب استفاده كنند

 كنندمي 

  به ديگران به خصوص پدر و

مادر و بزرگتر ها احترام مي 

 .گذارند

 ...و 

  
 در دوره دبستان خروجي و آثارموردانتظار طرح )در كوتاه مدت(: 9جدول 

 بعد مهارتهای اجتماعي بعد نوشتن بعد خواندن 

  را درست، (شعر و نثر از اعم)متون فارسي 

مناسب  آهنگ و سرعت و مکث، لحن روان، با

 هايسؤال به و بخواند، پیام آن را درک كند

  متناسب با پايه تحصیلي، بتواند قلم را به درستي در دست گرفته و درباره

يک متن خواسته شده، آموخته ها، احساسات يا عواطف خود، يا موضوعات 

علمي به صورتي خوانا، زيبا و درست بنويسد و از عالئم ويرايشي و -درسي

  از آداب و مهارت

هاي مختلف اجتماعي 

نها موردنظر آگاه شده، آ

                                                           
     خواهد شد. سنجیده ، پس از اجراي طرح در يک سال تحصیليپس آزمون با گروه گواه-از مطالعه آزمايشي پیش آزمون اهدافتحقق اين  -9
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 بعد مهارتهای اجتماعي بعد نوشتن بعد خواندن 

 دهد. پاسخ متن عاتاطال تلفیق و استنباطي

 كتاب هاي درسي را در شده تعیین شعرهاي 

 حفظ كند

 را با نگاهي  (شعر و نثر از اعم)متون فارسي

 متن، اطالعات رويدادهاي نقادانه بخواند، ترتیب

و زواياي پنهان و مزايا وكاستي هاي آن را  آشکار

 بیان كند يا به صورت مکتوب بنويسد.

  را بصورت  (عرش و نثر از اعم)متون فارسي

 مستقل ارائه و ابراز وجود نمايد.

 صحیح استفاده كند.نگارشي به نحو 

  متناسب با پايه تحصیلي، بتواند جمله هاي متنوع و متعدد، بندهاي مختلف و

 متن هاي بلند درباره يک موضوع بنويسد. 

 دهد انجام درستي به را اماليي هايفعالیت 

 .افکار، ايده ها، احساسات و خواسته هاي خود را بصورت مکتوب ابراز كند 

 ي كرده يا برداشت و تفسیر خود از متن يا شعر متون فارسي را خالصه نويس

 را به صورت مکتوب بنويسد.

درباره يک موضوع مشخص، ايده ها و تخیالت خود را بنويسد، داستان 

 پردازي كند، گزارش بنويسد، شعر بگويد، مَثَل مربوط را بیابد و بنويسد يا ...

را ياد بگیرد و در 

موقعیت هاي مختلف 

. )متناسب با بکار ببندد

سه سطح كسب 

 شايستگي(

 

  

 شمولیت برنامه و گستره اجرا:

غیردولتي، -دولتيتنوع كامل و جنسیتي )، با معیارهاي معرف بودن براي جامعه مدنظر و رعايت هاي مدنظر اين طرحنمونه

 مدارس ابتدايي، به شرح جدول زير تعريف شده است:  %5در سطح  (،و چندپايه عشايري ،شهري، روستايي
 : خروجي و آثارموردانتظار طرح )در كوتاه مدت( 4جدول 

 مدارس % 5 پیش دبستاني% 5 استان  مدارس % 5 پیش دبستاني% 5 استان

 200 333 سیستان و بلوچستان  193 242 آذربایجان شرقی

 208 242 فارس  164 232 آذربایجان غربی

 50 24 قزوین  75 21 اردبیل

 32 12 قم  148 221 اصفهان

 96 222 کردستان  52 12 البرز

 165 222 کرمان  38 12 ایالم

 122 32 کرمانشاه  50 13 بوشهر

 84 41 کهگیلویه و بویراحمد  99 33 تهران )شهرتهران(

 72 43 گلستان  94 32 تهران )شهرستانها(

04 چهارمحال و بختیاری  105 22 گیالن  52 

 145 210 لرستان  58 42 خراسان جنوبی

 112 232 مازندران  264 224 خراسان رضوی

 60 13 مرکزی  60 202 خراسان شمالی

 105 222 هرمزگان  256 321 خوزستان

 77 41 همدان  54 42 زنجان

 42 24 یزد  23 10 سمنان

 3355  2303 جمع    

 

 ي:فرايندها و مراحل اجراي

 طرح مدرسه خوانا طي فرايند زير انجام خواهد شد:

 :طراحي و تدوين 

 اهداف طرح 
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 هاي الزمها، راهنما و پروتکلبرنامه زماني، دستورالعمل 

 سازي فردي و سازماني، نحوه ها، ظرفیتهاي نمونهها، برنامه اجرايي، ويژگيرساني، پشتیبانينحوه اجراي طرح )اطالع

 ه(ها و غیرسازگارسازي

 ( طرح ارزشیابي، گسترش مقیاس و تثبیت نحوه سازي طرح )معیارهاي موفقیت،نحوه نهادينه 

  طرحاعتباربخشي 

 اجراي طرح: 

 آمادگي براي اجرا : 

 انتشار و اطالع رساني .9

 مدرسه اي-استاني-مركزي دبیرخانه راه اندازي .2

 استاني-تربیت مدرسان كشوري .9

 )مديران، معلمان و والدين( آموزش مجريان .4

 شناسايي موانع اجرا و رفع آنها .5

 تهیه بسته هاي آموزشي ويژه معلمان .6

  ايجاد بسترهاي سخت افزاري و نرم افزاري اولیه .7

 الزم )سخت افزاري و نرم افزاري( تدارک پشتیباني هاي مالي، انساني، فني، فناوري 

  طرح در مدارس نمونه اجراي عملي 

 قه و مدرسهمنط-مديريت بر اجرا در سه سطح مركز، استان 

 ي طرحپايش و مستندسازي اجرا 

 نهادينه سازي طرح 
   ارزيابان بیرونيارزشیابي طرح توسط 

 جزئي يا اساسي( اتبا اصالحتداوم با وضعیت موجود، توقف، تداوم ) آنگیري درباره طرح و نوع گسترش مقیاس تصمیم 

  مدارس ابتدايي طرح به تماميگسترش مقیاس 
  

 آنان: عیین سهم و نقشعوامل سهیم و موثر و ت

همانطور كه در عنوان طرح ذكر شده است، اين طرح به صورت مشاركتي و با مساعدت دست اندركاران مختلف به شرح 

   زير انجام خواهد شد:
 : عوامل سهیم و مؤثر در دوره پیش دبستاني5جدول 

 نقش عامل موثر نقش عامل موثر

سازمان پژوهش وبرنامه 

 ریزی آموزشی

کالس ها و بودجه %3تامین اعتبار اجرای طرح در  سازمان برنامه و بودجه کشور و نظارت بر تولید بسته های آموزشی  حمایت

 ریزی عملیاتی حسب دستاوردها

توانمند سازی منابع انسانی دوره و همکاری در  دانشگاه فرهنگیان

 تدوین محتوا و تولید بسته های آموزشی

لتی و سازمان مدارس و مراکز غیردو

 توسعه مشارکت های مردمی

 اطالع رسانی  به واحدها ی آموزشی 

 ارایه امکانات وفضای مناسب

 همکاری در توانمند سازی منابع

 نظارت بر حوزه نشر  وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی اطالع رسانی  وتولید برنامه  صدا وسیما

زمان ها وانجمن های مردم نهاد سا گفتمان سازی و آموزش خانواده ها  انجمن اولیا ومربیان

 NGOو

 توانمند سازی منابع انسانی

 طراحی روش های آموزشی
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 نقش عامل موثر نقش عامل موثر

شهرداری ها) معاونت 

 اجتماعی وفرهنگی (

 توانمند سازی منابع 

 اختصاص فضا و امکانات الزم جهت اجرا

 حمایت جهت توسعه کمی وکیفی  وزارت کشور

حضور فعال شورای آموزش و پرورش استانها در 

 یت از  اجرای طرححما

معاونت برنامه ریزی و 

 توسعه منابع

 تخصیص اعتبار
 سازمان نوسازی وتجهیز مدارس

 حمایت وپشتیبانی دراجرا

 هماهنگی واجرا ونظارت- ادارات مناطق و نواحی هماهنگی واجرا ادارات کل استانها

 ایت وپشتیبانی دراجراحم معاونت پرورشی پشتیبانی مالی ومنابع انسانی  معاونت توسعه مدیریت

  
 : عوامل سهیم و مؤثر در دوره دبستان6جدول 

 نقش دست اندركار نقش دست اندركار

سازمان پژوهش و برنامه 

 ریزی درسی
 معاونت پرورشی آموزشی های بسته محتواها و تدوین

کمک به تقویت طرح با برگزاری /کالسیتجهیز کتابخانه مدارس و

 ...فعالیت های کتاب خوانی و 

کانون پرورش فکری 

 کودکان و نوجوانان

تجهیز ، آموزشی های بسته محتواها و تدوین

 کتابخانه مدارس وکالسی
 همکاری و پیگیری اجرای طرح در مدارس تحت پوشش سازمان مدارس غیردولتی

نهاد کتابخانه های عمومی 

 کشور

تجهیز ، آموزشی های بسته محتواها و تدوین

 یکتابخانه مدارس وکالس
 ادارات مناطق و نواحی

تشکیل شورای راهبری در سطح منطقه و اجرای وظایف محوله در 

 دستورالعمل

 آموزش مدرسین و آموزگاران دانشگاه فرهنگیان
مرکز سنجش و پایش 

 آموزشی

خواندن  سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در ابعاد سواد

 و آداب و مهارت های زندگی ونوشتن

 تامین منابع مالی اجرای طرح یریتمعاونت توسعه مد
پژوهشگاه مطالعات 

 آموزش و پرورش
 ارزشیابی کلی بسته تحول

سازمان نوسازی و تجهیز 

 مدارس 

تجهیز کالس ها به -/ایجاد فضای کتابخانه

 کتابخانه کالسی
 همکاری در آموزش اولیاء انجمن و اولیاء

 سازمان استثنایی
رس همکاری و پیگیری اجرای طرح در مدا

 تحت پوشش
 ادارات کل استانها

تشکیل شورای راهبری در سطح استان و اجرای وظایف محوله در 

 دستورالعمل

 مدارس
اجرای طرح بر اساس وظایف محوله در 

 دستورالعمل
  

 

  

 جدول زمانبندی:

 متناسب با فرايندها و مراحل اجرايي طرح مدرسه خوانا، جدول زمان بندي آن به شرح زير است:
 : جدول زمانبندي طرح7ل جدو

 زمان اجرا محور فعالیت رديف

 11ماه  خردادحداكثر تا پايان  و اعتباربخشي آن طراحي و تدوين طرح در ابعاد مختلف 9

 اجراي طرح -2

 خرداد تا پايان شهريور  آمادگي براي اجرا

 تدارک پشتیباني هاي مالي، انساني، فني، فناوري

 اجراي عملي طرح در مدارس نمونه 9400تا خرداد 9911مهر 

 مديريت بر اجرا و پايش و مستندسازي اجرا

 9400تا تیر 9911مهر  نهادينه سازي طرح )ارزشیابي، تصمیم گیري و گسترش مقیاس( 9
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 های پايش و ارزشیابي:شاخص

 الف( پایش و مستندسازی

 شي طرحپايش و مستندسازي نحوه طراحي و تدوين و اعتباربخ 

 پايش و مستندسازي فرايند انتشار و اطالع رساني 

 استاني-پايش و مستندسازي تربیت مدرسان كشوري 

 ،)پايش و مستندسازي آموزش مجريان )مديران، معلمان و والدين 

  ،پايش و مستندسازي تهیه بسته هاي آموزشي ويژه معلمان 

 ري اولیه(پايش و مستندسازي ايجاد بسترهاي سخت افزاري و نرم افزا 

 پايش و مستندسازي پشتیباني هاي مالي، انساني، فني، فناوري )سخت افزاري و نرم افزاري( الزم 

 پايش و مستندسازي اجراي عملي طرح در مدارس نمونه 

 منطقه و مدرسه-پايش و مستندسازي مديريت بر اجرا در سه سطح مركز، استان 

 

 ب(ارزشیابی

  و  ،آزمون پرلز و نوشتن معیارهاي سواد خواندن با تأكید بردانش آموزان   اي چهارگانه زبانيمهارتهاثربخشي طرح در ابعاد سنجش

    مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان 

 كیفیت اجراي طرح در ابعاد مختلف مانند آموزش و آماده سازي مجريان، اجراي عملي، پشتیباني هاي الزم، مديريت  سنجش و ارزشیابي

 بر اجرا و غیره


