
14 مهر 97
رونویسی در پایه اول تا سوم ابتدایی، حذف نمی شود

شــکوهی، مدیرکل دفتــر آموزش دبســتانی وزارت 
آموزش و پرورش: خواندن و رونویسی را بنا به اقتضای 
پایه اول تا ســوم ابتدایی، حذف نمی کنیم؛ اّما رونویسی 
باید به گونه ای باشــد که دانش آموز احســاس تکرار و 
انجام کار بیهوده را نداشته باشد و از انجام آن لذت ببرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا

15 مهر 97
برای برخی از رشته های خاص و پرطرفدار، 

نمی توان آزمون سراسری را حذف کرد
دهمرده، عضو کمیســیون آموزش مجلس: به رغم اینکه 
نمایندگان با حذف کنکور موافق هســتند، اّما برای برخی 
از رشــته های خاص که پرطرفدار است، نمی توان آزمون 
سراسری را حذف کرد. برای سنجش و گزینش متقاضیان 
ورود به دانشگاه بایســتی عالوه بر نتایج امتحانات نهایی 

فیلتر دیگری مانند کنکور در نظر گرفته شود.
منبع: شبکه اطالع رسانی دانا

6 مهر 97
کاهش 6۰ ساعت از زمان آموزش در دوره 

دوم ابتدایی و متوسطه اول
تورانی، سرپرســت ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی 
آموزشــی: در طرح »برنامه ویژه مــدارس« از مدارس 
خواسته می شود تا دو ساعت از ساعات آموزشی را در هفته 
آزاد کنند؛ یعنی ۶۰ ســاعت از زمان آموزش در طول یک 
سال به این برنامه اختصاص داده می شود. این طرح نیازی 

به تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش نداشت.
منبع: خبرگزاری ایسنا

1۰ مهر 97
یک سال از دوره تحصیل در دانشگاه فرهنگیان 

کم می شود
خنیفر، رئیس دانشــگاه فرهنگیان: بــدون کاهش درس ها و 
واحدها، با استفاده از تابستان و ادغام برخی از دروس می خواهیم 

دوره تحصیل در دانشگاه فرهنگیان را به سه سال کاهش دهیم.
منبع: خبرگزاری شبستان

17 مهر 97
سخنگوی کمیسیون آموزش: تحویل دیرهنگام 
الیحه رتبه بندی معلمان، اجرای آن را یک سال 

به تعویق می اندازد
میرزاده: نمایندگان کمیســیون معتقدنــد اگر الیحه 
رتبه بندی معلمان به موقع به دستشان برسد می توانند 
تا قبل از بســتن بودجه ســال آینده اعتبــار الزم برای 
رتبه بنــدی را لحاظ کنند؛ در غیر ایــن صورت اجرای 

رتبه بندی یک سال دیگر به تأخیر خواهد افتاد.
منبع: خبرگزاری خانه ملت

11 مهر 97
تعیین تکلیف ساختار جدید آموزش و پرورش 

تا هفته آینده
بطحایی، وزیر آموزش و پرورش: ساختار جدید آموزش 
و پرورش تا هفته آینده تعیین تکلیف شده و برای تأیید به 

سازمان امور اداری و استخدامی ارائه خواهد شد.
منبع: خبرگزاری فارس

3۰ شهریور 97
اجرای طرح ملی شهاب در سال تحصیلی 98-97

مهاجرانی، رئیــس مرکز ملی پرورش اســتعدادهای 
درخشان: برنامه ملی شهاب در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ 
در ۵۸۶ منطقه آموزشــی با تحت پوشــش قراردادن 
حدود ۳ میلیون دانش آموز در ۶۰ هزار مدرسه ابتدایی 

و متوسطه کشور اجرا می شود.
منبع: سرمشق نیوز

31 شهریور 97
جذب 36 هزار و 6۰۰ دانشجو معلم جدید 

در دانشگاه فرهنگیان
بطحایــی، وزیر آموزش و پرورش: امســال برای اولین 
بار ۳۴ هزار و ۶۰۰ نفر در دانشــگاه فرهنگیان پذیرفته 
شــدند که ۱۹ هزار نفــر از طریق مــاده ۲۸ و آزمون 
استخدامی بوده است. همچنین تعداد پذیرفته شدگان 
جدید با دانشجویان فعلی، ۶۵ هزار و ۶۰۰ دانشجو است 

که نیرو و انرژی جدید برای آموزش و پرورش است.
منبع: معلم ایرانی

افزایش حضور معلمان در مدارس فرصت است یا تهدید؟
هفتم مهرماه طرح معلم تمام وقت در شورای توسعه مدیریت تصویب شد. طبق این طرح، ۶ ساعت )معادل متوسط ساعت 
حق التدریسی معلمان( به ساعات تدریس موظفی معلمان اضافه و مقرر شد درآمد ناشی از آن در بازنشستگی معلمان مشمول 
لحاظ و در دوازده ماه سال پرداخت شود. به گفته الهیار ترکمن طرح مذکور اختیاری است و تنها در مقطع متوسطه و در صورت 
نیاز آموزش و پرورش منطقه اجرا می شود. همچنین وی تأکید کرد این طرح برای آن دسته از متقاضیان که ۵ سال از خدمتشان 

باقی مانده قابل اجرا است.
به دنبال تصویب این طرح، کارشناســان حوزه آموزش و پرورش واکنش های مختلفی نشــان دادند. برخی از افزایش زمان 
حضور معلمان در مدارس را اســتقبال کردند. در همین خصوص جمالی، کارشناس آموزش و 
پرورش، عنوان نمود این سیاســت باید به گونه ای باشد که بخشی از ظرفیت معلمان در 
حوزه پژوهش به کار گرفته شــود. همچنین ســلیمی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
آموزش طرح معلم تمام وقت را راهکاری موقت برای جبران کمبود معلم در کشــور 

قلمداد کرد.
البته برخی از کارشناســان تصــور می کنند اختیاری بودن ایــن طرح محکی برای 
اجباری شدن آن اســت. در همین رابطه امامی، کارشناس مسائل آموزشی، با اشاره به 
افزایش ســاعت تدریس موظفی در دوره متوسطه از ۲۰ ساعت به ۲۴ ساعت در اوایل 

انقالب، این طرح را در راستای افزایش ساعت تدریس معلمی دانست.
ناگفته نماند که قانون مدیریت خدمات کشوری ساعات کار کارمندان دولت را ۴۴ 
ساعت در هفته تعیین کرده و میزان ساعات تدریس معلمان را به طرح های طبقه بندی 
مشــاغل ذی ربط محول کرده است. به هرحال به نظر می رســد طرح معلم تمام وقت 
می تواند گامی در راســتای افزایش کیفیت و کارایی معلمان باشد. البته این را نیز باید 
متذکر شــد که افزایش ساعت حضور معلمان در مدرسه لزومًا به منظور افزایش 
ساعت تدریس ایشان نیست بلکه فرصتی است برای پرداختن به امور پژوهشی.
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خبرهای برگزیده آموزش و پرورش در روزهای گذشته



دی ماه ســال ۹۳ روزنامه دنیای اقتصاد طی یادداشــتی به مسئله کنکور در کشور 
کره جنوبی پرداخت. این یاد داشــت تلفیقی از دو گزارش هفته نامه اکونومیســت 

در ســال های ۲۰۱۱ و  ۲۰۱۳ با موضوع کنکور در کره جنوبی اســت که محمد 
ملک شــاهی آن را ترجمه کرده اســت. بخش هایی از این یادداشــت ارائه 

می شود. »آزمون دولتی ســانونگ  که مهم ترین مسیر برای ورود به یکی 
از دانشــگاه های برتر کره جنوبی است؛ هشت ســاعت طول می کشد. 
همچنین کســانی که در این آزمــون رتبه های برتر کســب می کنند 

می توانند در دولت، بانک یا یکی از شــرکت های بزرگ کره ای مثل هیوندایی 
استخدام شوند.

دانش آموزان این کشــور از شانزده سالگی با مدل هایی شبیه سازی از آزمون اصلی مواجه می شوند و در هجده 
سالگی تقریبًا هرماه یک بار در آزمون های آزمایشی شرکت می کنند.

در روزی که این آزمون برگزار می شــود بازار سهام، ادارات دولتی و بانک ها یک ساعت دیرتر شروع به کار می کنند. ارتش 
تمرینات خود را لغــو می کند و نیروی پلیس بیش از پیش به کنترل ترافیک می پردازد تا ۶۵۰ هزار دانش آموز ۱۸ ســاله در 

اثرگذارترین آزمون زندگی شان شرکت کنند.
سنجش استعدادها تنها از طریق یک آزمون، نقاط ضعف و قوت فراوانی دارد. افزایش کیفیت آموزشی در این کشور و کسب 
جایگاه باال در سیستم امتیازبندی آموزشی کشورهای عضو پیمان همکاری های اقتصادی )OECD( نتیجه این سیاست است اما 

ایجاد استرس و کاهش خالقیت از نقاط ضعف این روش به حساب می آید.«
مطلب فوق نشــان می دهد که مســئله ی کنکور همچون ابران برای کره ای ها یک گلوگاه دشوار و استرس زا بشمار می رود. 
نکته قابل تامل آنکه به گواه نتایج آزمون  جهانی تیمز، مسئله کنکور برای کشور کره مانعی برای تحقق کیفیت آموزشی نیست.

همنشینی کنکور و آموزش 
با کیفیت در کره جنوبی

رتبه بندی معلمان 
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تصویب نظام 
رتبه بندی 

حرفه ای معلمان 
در هیئت دولت 

منبع: 
خانه ملت

تصویب رتبه بندی 
معلمان )منبعث 

از قانون مدیریت 
خدمات کشوری( 

در هیئت دولت
منبع: 
فارس

ابالغ ضوابط 
رتبه بندی 

حرفه ای مشموالن 
طرح طبقه بندی 

مشاغل معلمان از 
سوی وزیر وقت

منبع: 
تسنیم

وعده عابدینی مبنی 
بر تدوین و تصویب 

نظام رتبه بندی تا 
پایان سال 95 

منبع: 
باشگاه خبرنگاران 

جوان

وعده فانی مبنی 
بر اجرای مرحله 

دوم رتبه بندی 
معلمان در سال 

 96
منبع: 
تسنیم

وعده چهاربند مبنی 
بر راه اندازی مراکز 
سنجش صالحیت 
حرفه ای معلمان 

]به عنوان پیش نیاز 
اجرای رتبه بندی[ 

تا یکسال آینده  
منبع: 

قدس آنالین

وعده بطحایی 
مبنی بر اجرای فاز 

دوم رتبه بندی 
معلمان در سال95 

منبع: 
تابناک

وعده بطحایی مبنی 
بر اجرای بخشی 

از طرح رتبه بندی 
معلمان از مهر 97 

منبع: 
تسنیم

مصوبه شــهریورماه شورای سنجش و پذیرش پیرامون تأثیر ســوابق تحصیلی  در کنکور ۹۸، موجی از اظهارنظرهای موافق و 
مخالف را در پی داشــت. عده ای از تأثیر قطعی ســوابق تحصیلی به عنوان تنها راِه رهایی از کنکور یاد کردند؛ ازجمله عمادی که 
تأثیر ســابقه تحصیلی را تنها راه نجات آموزش و پرورش از شر کنکور عنوان کرد. برخی دیگر بر این باورند زیرساخت های الزم 
برای اعمال تأثیر قطعی معدل در کنکور فراهم نیســت. در این رابطه، استاندارد شــدن برگزاری امتحانات نهایی را از ملزومات 
جایگزینی ســوابق تحصیلی به جای کنکور دانست. باید اذعان نمود که طی سال های اخیر کنکور یکی از موضوعات بحث برانگیز 
میان کارشناسان حوزه آموزش و پرورش بوده است. عده ای معتقدند که 
تحول در نظام تعلیم و تربیت جز با حذف کنکور میسر نخواهد شد؛ لکن 
برخی دیگر ایجاد تحول در نظام آموزشی را فارغ از حذف یا ابقای کنکور 
می دانند. میرزاده از افرادی است که تأثیر منفی کنکور در نظام آموزشی 
را بسیار جدی می پندارد؛ به گمان وی »کنکور نخستین سایه شوم بر نظام 
آموزشی ایران اســت که نمی گذارد اسناد باالدستی مانند سند بنیادین 

تحول اجرا شود «. بطحایی  و نوید ادهم  نیز چنین دیدگاهی دارند.
گروهی دیگر از کارشناســان ضمن تأیید مضــرات فعلی برگزاری 
کنکور، اصالح نظام تعلیــم و تربیت را منوط به حذف کنکور نمی دانند. 
در همین رابطه کارگروه آموزشی دیده بان شفافیت و عدالت در گزارشی 
ضمن پیشــنهاد برگزاری چند آزمون سراســری در طول یک ســال 
تحصیلی تأکید کرد حذف کنکور نمی تواند معضالت فعلی آموزش و پرورش را کاهش دهد. همچنین علوی کارشناس آموزشی 

اذعان داشت حذف کنکور تحول شگرفی در آموزش و پرورش ایجاد نخواهد کرد.
باید پذیرفت که کنکور یکی از معضالت کنونی تعلیم و تربیت محسوب می شود اّما مرور نظرات و اخبار حکایت از آن دارد که 
بسیاری از ابعاد نظام آموزش و پرورش ارتباطی با کنکور ندارد و لذا با وجود کنکور به صورت فعلی هم می توان به تحول آفرینی در 

بخش های مهمی از آموزش و پرورش امیدوار بود.

کنکور و تحول: کارشناسان نظر می دهند

آن سوی مرزها


