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تقدیم به
دانشآموزان و معلمان عزیز زلزله زده کرمانشاه

طراحی برنامه درسی محلی
موقعیت محلی چگونه می تواند به عنوان منبعی برای الهام در تدوین برنامۀ درسی موورد
استفاده قرار گیرد؟ و چگونه زمینه ساز ارتقای آموزش و یادگیری در مدرسه میشود؟
طراحی برنامه درسی محلی به بررسی شیوههایی میپردازد که بر مبنوای آنهوا ،محودود
محلی و پیرامونی و منابع موجود در آن به عنوان محرك و ابزار الهام برای تدوین برناموه درسوی
مورد استفاده قرار میگیرند .این کتاب به بررسی سازوکار تاثیرگذاری جغرافیا ،تواریخ ،فرهنوگ و
مردم ساکن در یک محدود مکانی بر غنی سازی تجربۀ یادگیری پیش روی دانوش آمووزان در
جهت مرتبط بودن و معناداری بیشتر این تجربه میپردازد.
در کتاب حاضر ،با تکیه بر شواهد و نمونههای متعدد از مدارسی که از این رویکورد اسوتفاده
کرده اند ،نشان میدهیم که چگونه میتوان موضوعات انسوانی را از طریوش شناسواندن تواریخ و
فرهنگهای غنی محدود محلی ،توسعه داد .همچنین به بررسی این مسئله پرداخته مویشوود
که چگونه بومی گرایی در آموزش میتواند به بازیابی و احیای حس هویوت و اجتمواعی جوانوان
کمک کند .ویژگیهای خاص این کتاب عبارتند از :
 ارائه رهنمودهای عملی برای نگاه و پرداخت نوآورانه به جامعۀ محلی؛
 ارائۀ پیشنهاداتی برای پورداختن بوه فعالیوتهوای فرهنگوی محلوی ماننود معمواری،
هنرهای دیجیتال ،تئاتر و فیلم؛
 راههایی برای گسترش همکاری موثر با بنگاهها و مؤسسات خیریههای محلی؛
 مطالعات موردی تفصیلی برای بیان این که چگونه مدارس ،ایدههوای ارائوه شوده در
کتاب را پیاده سازی کردند.
این کتاب جدید و مهیج میکوشد شما را به تدوین برنامههوای درسوی کوه بورای دانوش
اموزان ،معنادار باشد و ضمن ایجاد حس پیوستگی قوی با محدود پیراموونی و محلوی خوود،
موجبات شناخت گذشته ،حال و آیند آن را برای آنها فراهم سازد ،ترغیب کند.
ویلیام اوانز ،استاد ارشد آموزش ،دانشگاه متروپولیتن منچستر ،انگلستان
جاناتااان ساااوج ،پژوهشووگر حوووز آموووزش و همکووار موسسووۀ آموووزش ،دانشووگاه
متروپولیتن منچستر ،انگلستان .وی هم چنین به عنوان مدیرعامل شرکت غیور انتفواعی
 UCan Playکه در زمینۀ حمایت از رویکردهوای نواورانوه بوه آمووزش بوا اسوتفاده از
فناوری تالش میکند ،فعالیت دارد.

پیشگفتار
نظام های آموزشی در دنیای امروز به لحاظ پیچیدگی های زندگی ،وسعت و سورعت تغییورات بوا
چالشهای فراوانی روبروست .یکی از این چالشها طراحی و تدوین برنامههای درسی متناسب بوا
شرایط محلی و منطقه ای است .برنامه درسی به طور سنتی مجموای از مهارتها و موضوعهوای
است که باید در مدارس تدریس شوند ،قلموداد شوده اسوت .برناموه درسوی ،بور اسواس سلسوله
سنت های قدیمی که مدت مدیدی بدون تغییر باقی مانده اند ،تعیین مویشودند .ایون در حوالی
است که تحوالت چشمگیری در زمینه فرآیند طراحی و تدوین برنامه درسی با توجوه بوه عوامول
اثرگذار در آن ،در ابعاد مختلف بعمل آمده است.
مرور تجربههای معاصر در زمینه اصالح برنامه درسی در نظامهای آموزشی کشورهای مختلف
نشان می دهد که هر یک از آنهوا اصوولی را بورای سیاسوت گوذاری و اعموال تغییورات اصوالحی
برگزیده اند .در این اصالحات به مقؤله های کیفیت ،تنوع ،اسوتقالل مودارس ،مسوئولیت پوذیری،
پاسخ گویی اولیاء مدارس ،توجه به ویژگی ها ،شرایط و قابلیتهای محلی و منطقوه ای و توسوعه
مشارکت مردم توجه کردند .ضروری است در نظام آموزشی کشور ما هم زمینه توجه به شورایط،
مکان و موقعیت در برنامههای درسی فراهم گردد.
طراحی و تدوین برنامه درسی منطقه ای عبارت است از افزایش تجربههای آموزشی جوانوان
با ایجاد روابط غنی با جوامع ،شهرها و فرهنگ هایی که آنها را احاطه کرده و با توزیع تالشهوای
آموزشی در مردم ،سازمانها و مؤسسات موجود در یوک منطقوه محلوی .کوه ایون تعریوف دارای
ویژگیهای زیر میباشد:
 درباره یک مکان :استفاده از زمینه و منابع محلی برای تعیین چارچوب یادگیری؛
 به وسیلۀ یک مکان :توسط مدارس و با همکاری سایر شرکای محلی طراحی میشود و
 برای یک مکان :برآورده ساختن نیازهای ویژ کودکان و جوامع محلی.
اهداف چنین برنامه درسی عبارتند از:
 خلش تجارب یادگیری فعال برای کودکان با تمام زمینههای قبلی
 افزایش فهم کودکان و پیوند بیشتر ایشان با محل زندگی خود
 نهادینه کردن عمیش تر مدرسه در جوامع محلی.
این کتاب دربار رویکردهای منطقه-محور نسبت به تدوین برنامه درسی بوده و در ضمن این
کتاب تشریح میکند که چگونه منطقه محلی میتواند تبدیل به بخشی اساسی و مهوم از تودوین
برنامه درسی گردد .کتاب شامل نه فصل است :فصل اول :رویکردهای منطقوه -محورنسوبت بوه

تدوین برنامه درسی فصل دوم :جغرافیای محل فصل سوم :تاریخ مکان فصل چهارم :فرهنگ
مکان فصل پنجم :جامعه محلی ،مردم و موقعیت مکانی فصل ششام :طراحوی برناموه درسوی
منطقه – محور فصل هفتم :شبکههای یادگیری محلی و شخصی فصل هشتم :پرورش شرکای
یاددهی و یادگیری فصل نهم :ارزیابی و به اشتراك گذاشتن کار.
در ترجمه کتاب حاضر تالش شده است ،مطالوب بوهطوور کامول و بودون نقور ارائوه شوود،
بااین حال ،امکان دارد نواقر و ابهاماتی وجود داشته باشد .چنوان چوه صواحبنظوران ،اسوتادان،
همکاران عزیز و دانشجویان دورههای تحصویالت تکمیلوی پیشونهادهای اصوالحی خوود را ارائوه
فرمایند و ما را از لغزشها و کاستیها آگاه سازند تا بتوانیم در چاپهای بعدی درصدد رفع آنهوا
برآییم ،پیشاپیش سپاسگزار محبتهای آنها هستیم.
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