
13  اردیبهشت
کریمی؛ رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش: 
دانشــگاه تربیت معلم عهده دار تربیــت معلمان و تأمین 
منابع انســانی مورد نیاز آموزش وپرورش است و طراحی 
نظام تربیت معلم مســتلزم نگاه به گذشته با در نظر گرفتن 

افق های پیش رو است.
منبع: تسنیم

16  اردیبهشت
حکیم زاده: در اصالحیه ارزشیابی توصیفی مقرر 
شــد اگر دانش آموز پایه اول در درس های فارســی، 
ریاضی و علوم حد نصاب الزم را کســب نکرد، فرصت 

دوباره ای به او داده شود تا مهارت هایش تقویت شود.
منبع: تسنیم

20  اردیبهشت
علی الهیــار ترکمن: یکی از مســائل حاد و اساســی 
آموزش و پرورش، مســئله "آموزش نیروی انسانی" 
اســت به ویژه آموزش هایی که باعث ارتقای حرفه ای 

معلمان شود.
منبع: تسنیم

20  اردیبهشت
الهیار ترکمن: امسال مدیران مدارس ملزم به تدریس در 
مدارس نیستند در تالشــیم که این الزام را برای معاونین 
نیز لغو کنیم تا به کارهای اداری مدرســه و ساماندهی آن 

بپردازند.
منبع: ایسنا

12 اردیبهشت
نمایندگان مجلس شــورای اســامی از پاسخ های وزیر 
آموزش و پرورش درباره رشــد بی رویه آموزشــگاه های 

علمی آزاد و کتاب های کمک آموزشی قانع نشدند.
منبع:باشگاه خبرنگاران

12 اردیبهشت
فرماندار شــفت: تجمیع مدارس در روســتاها، 
ارتقاء کیفیت آموزشــی و کاهش هزینه ها را به همراه 

خواهد داشت.
منبع: نسیم گیان

15  اردیبهشت
بطحایی: مدارس دولتی  مورد بررسی قرار خواهند گرفت 
و رتبه بندی خواهند شــد تا مشخص شود کجا پیشرفت و 

کجا پس رفت داشته اند. 
منبع: عصر ایران

19  اردیبهشت
مدیــر آموزش و پــرورش خمین: بر اســاس طرح 
مدارس روســتا مرکز، دانش آمــوزان مدارس کمتر 
از حد نصــاب تجمیع مــی شــوند. همچنین خدمات 
آموزشــی و وســیله نقلیه برای رفــت و آمد دانش 
آموزان مدرســه های روســتایی رایگان بوده که این 

خود فرصت آموزشی خوبی برای آنها است. 
منبع: تسنیم

20  اردیبهشت

وزیر علوم، در شــرایط فعلی برای رشته های پرطرف دار 
دانشــگاه، روشــی غیر از برگزاری کنکور نداریم و برای 
رشــته هایی که ظرفیت آنها متناســب با داوطلبان است، 
بر اساس ســوابق تحصیلی به صورت تأثیر مثبت در حال 

انجام است.
منبع: فارس

12 اردیبهشت
صیدلــو، مدیرکل آمــوزش و پرورش شهرســتان های 
استان تهران: کمبود ۸ هزار نیرو و بدهی مالی مشکل عمده 

آموزش وپرورش استان تهران است.
منبع: مهر
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خبرهای برگزیده آموزش و پرورش در روزهای گذشته

با انتشــار آخرین نتایج آزمون هــای بین المللی تیمز 
)2015( و پرلــز )2016( و تنــزل عملکرد دانش آموزان 
ایرانی در آن هــا، انتقادهای جدی از ارزشــیابی توصیفی 

آغاز شد. 
برخی از کارشناسان با مقایسه عملکرد دانش آموزان 

در دو دوره ی متوالــی1 آزمون 
تیمــز و پرلــز، افــت نتایج 
دانش آمــوزان را حاصــل 
توصیفی  ارزشــیابی  اجرای 
دانســتند2. عــده ای دیگر با 
رد این فرضیه معتقدند افت 

نتایج دانش آموزان در آزمون های 
بین المللی تیمز و پرلــز می تواند متأثر از 

عوامل متعددی باشد. در همین رابطه کبیری اظهار داشت 
با توجه به تغییراتی که طی ســال های گذشته در کتاب ها، 
برنامه های درســی و ساختار آموزشــی رخ داده، نمی توان 
به راحتــی نتایج مذکور را به ارزشــیابی توصیفی ربط داد3. 
البته وی متذکر شــد در نظام ارزشیابی سابق، افت تحصیلی 

1. دانش آموزان شــرکت کننده محصل در نظام آموزشــی با ارزشیابی 
کمی و دانش آموزان شــرکت کننده محصل در نظام آموزشی با ارزشیابی 

کیفی- توصیفی
2.فارس؛ کد خبر: 1396111۸000362

3.پانا؛ کد خبر: 907006

دانش آموزان قابل شناســایی بود اما در ارزشیابی توصیفی 
تنها در پایه ششم این امکان وجود دارد4. طالیی نیز با گالیه 
از شیوه اجرای ارزشــیابی توصیفی اظهار داشت معلمان در 
کشور ســنگاپور، خواندن و نوشتن دانش آموزان را در چهار 
ونیم صفحه توصیف می کنند؛ امــا در ایران معلم درنهایت 
باید یــک گزاره اعــالم کند5. 
ناگفته نمانــد حکیم زاده نیز 
تیرمــاه 96 از وجود برخی 
نقایص در ارزشیابی توصیفی 
سخن گفته و بر لزوم اصالح 

آن تأکید کرده بود6.
در نهایت پــس از انتقادهای 
مکرر درخصوص ارزشیابی توصیفی طی 
روزهای گذشــته، حکیم زاده از برگزاری جلسات تخصصی 
برای آسیب شناسی و بازبینی شیوه نامه ارزشیابی توصیفی و 
همچنین تهیه نسخه اولیه از شیوه نامه اصالحی خبر داد7. وی 
همچنین وعده داد به زودی این نسخه اولیه اصالحی در جمع 

علمی اعتبارسنجی خواهد شد۸. 

4. پانا؛ کد خبر: 907006
5. پانا؛ کد خبر: 907005

6.فارس؛ کد خبر: 13960417001205 
7. ایسنا؛ کد خبر: 9۸021۸09610
۸. ایسنا؛ کد خبر: 9۸021۸09610

ارزشیابی توصیفی در مسیر اصالح



مدرســه محوری با هدف تفویض اختیار به مدیران 
مدرسه سال هاســت که در دستور کار مسئولین آموزش 
و پرورش قــرار دارد. به گفتــه  بطحایــی از اوایل دهه 
شصت، برنامه  و طرح های زیادی با عناوین مختلف برای 
پیاده ســازی مدرسه محوری اجرا شــده؛ اما هیچ یک از 
آن ها موفق نبوده است1. این مهم مورد تأکید سند تحول 

نیز قرار گرفته است. 
طی روزهای گذشــته بطحایــی مهمترین رویکرد 
مدیریتی خود را مدرسه محوری اعالم کرد2. وی یکی از 
مهم ترین موانع مدرســه محوری را وجود سلسله مراتب 
اداری دانســت3 و گفــت تعــّدد بخشــنامه ها موجب 

ســردرگمی و کاهــش خالقیت و نــوآوری در مدارس 
می شــود4. بطحایی بر این باور اســت که مدرســه باید 
تصمیم گیر باشــد و هر آنچه غیر از مدرســه باید نقش 

1.  ایرنا؛ کد خبر: ۸270۸370
2. ایسنا؛ کد خبر: 9۸021507677

3.  پانا؛ کد خبر: ۸43955
4.  پایگاه اطالع رسانی دولت؛ کد خبر: 31۸059

حمایت و پشتیبانی داشته باشد5.
مســئولین آموزش و پرورش ســنجش صالحیت 
حرفــه ای مدیران، ارزیابــی کیفی مــدارس و تفویض 
اختیارات الزم را از الزمات مدرســه محوری می دانند6. 
در همیــن راســتا، مــاده 16 قانون مدیریــت خدمات 
کشــوری نیز با شــروطی، مجوز اعطــاء اختیارات الزم 
را به مدیر داده اســت. یکی از مهمترین شــروط، تعیین 
شــاخص های هدفمند و نتیجه گرا ، استانداردهای کیفی 
خدمات و پیش بینی ســازوکارهای نظارتی برای کنترل 

کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده است7.
با توجه به الزامات قانونی به نظر می رسد شرط الزم 

برای اجرایی سازی مدرســه محوری، تعیین شاخص ها و 
طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد مدرســه است، چرا 
که افزایش اختیارات بدون ارزیابی و پاسخگویی می تواند 

مشکالت بیشتری به وجود آورد.

5.   ایسنا؛ کد خبر: 9711030194۸
6.  ایرنا؛ کد خبر: ۸31۸31۸۸

7. بند ب مادۀ 16 قانون مدیریت خدمات کشوری

مدرسه محوری و پیش شرط های الزم

منابع:
• The School Governance (Constitution) (England) Regulations 2012
• School funding in England 2017
• https://getintoteaching.education.gov.uk

آن سوی مرزها


