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25 اردیبهشت 98

مهاجرانی:	بیش	از	سه	میلیون	دانش	آموز	در	580	منطقه	
آموزشی	مورد	سنجش	طرح	شهاب	قرار	گرفته	اند.

منبع:	ایلنا

29 اردیبهشت 98

بطحایی:	برای	مهر	98	در	بحث	منابع	انسانی	با	کسری	
نیرو	مواجه	هستیم	ولی	اجازه	نمی	دهیم	که	کالسی	بدون	

معلم	بماند.
منبع:ایران	آنالین

27 اردیبهشت 98
کمر ئی، معاون آموزش متوسطه:	کمبود		نیروی	انسانی	
از	طریق	برون	سپاری،	طرح	خرید	خدمات	آموزشی	
و	بخشی	از	آن	هم	از	طریق	نیرو	های	رسمی	آموزش	و	

پرورش	تأمین	می	شود.
منبع:	باشگاه	خبرنگاران

31 اردیبهشت 98

مطابق	 فرهنگیان	 بازنشستگی	 روال	 ترکمن:	 الهیار 
سنوات	قبل	است	و	در	صورت	تمایل	اشخاص	و	نیاز	
دستگاه	با	رعایت	شرایط	سنی،	همکاران	می	توانند	تا	35	

سال	ادامه	خدمت	دهند.
منبع:	تابناک

31 اردیبهشت 98

خنیفر:	یکی	از	پیشنهادات	ما	برای	کاهش	فشار	کمبود	
نیرو،	فارغ	التحصیل	شدن	دانشجویان	دانشگاه	فرهنگیان	
طی	3	سال	است	که	بدون	حذف	واحد	درسی	و	آسیب	به	
دوره	کارشناسی	با	احتساب	دو	ترم	10	واحدی	در	تابستان	

امکان	پذیر	است.
منبع:	ایسنا

23 اردیبهشت 98

ذوعلم:	در	حال	حاضر	چالش	ما	در	آموزش	و	پرورش	
این	است	که	بعضاً	معلمانی	وارد	نظام	آموزشی	می	شوند	
که	از	مسیر	دانشگاه	فرهنگیان	عبور	نکرده	اند	و	باید	ابتدا	

روال	اصالح	شود.
منبع:	فارس

1 خرداد 98

بطحایی:	پیش	بینی	این	است	که	بین	45	تا	50	هزار	نفر	در	
	دو	ماه	اخیر	برگزار	می	شود،	به	 آزمون	هایی	که	در	یکیـ	

جمع	دانشجویان	دانشگاه	فرهنگیان	افزوده	شوند.
منبع:	ایرنا

25 اردیبهشت 98

حمیدی، جانشین وزیر آموزش و پرورش	در	ستاد	
راهبردی	مدرسه	محوری	با	تأکید	بر	اینکه	تمامی	مدیران	
مدارس	موظف	به	حضور	در	برنامه	سنجش	صالحیت	
حرفه	ای	هستند	گفت:	تفویض	اختیار	و	مدرسه	محوری	
نیاز	به	تأیید	شایستگی	مدیران	مدارس	دارد	تا	بتوانند	
به	عنوان	رهبران	آموزشی	و	تربیتی	در	مدارس	فعالیت	

کنند.
منبع:	خانه	ملت

30 اردیبهشت 98

زینی وند:	حداکثر	شهریه	مدارس	غیردولتی	استان	های	
تهران	و	البرز	در	دوره	ابتدایی	9	میلیون	و400	هزار	تومان،	
متوسطه	اول	11	میلیون	و	متوسطه	دوم	15	میلیون	تومان	

است.
منبع:	تسنیم

1 خرداد 98

کبگانیان، قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع 
علمی کشور:	آموزش	و	پرورش	موظف	شد	طی	4	ماه	برنامه	
اقدام	خود	را	در	خصوص	آموزش	حداقل	یک	مهارت	شغلی	
با	توجه	به	نیازهای	بازار	کار	برای	تمامی	دانش	آموزان	دوره	
دوم	متوسطه	پیشنهاد	دهند	و	پس	از	تصویب	ستاد	راهبری	

اجرای	نقشه	جامع	علمی	کشور	به	اجرا	درآید.
منبع:	ایسنا
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خبرهای برگزیده آموزش و پرورش در روزهای گذشته

پس	از	رسانه	ای	شدن	عملکرد	نامناسب	دانش	آموزان	ایرانی	
در	آزمون		های	بین	المللی	تیمز	و	پرلز،	ضرورت	سنجش	ملی	
قرار	 کارشناسان	 تأکید	 مورد	 پیش	 از	 بیش	 دانش	آموزان	

گرفت.	

به	باور	حکیم	زاده،	سطح	سواد	دانش	آموزان	
چند	 در	 شرکت	 با	 تنها	 نمی	توان	 را	
معتقد	 وی	 سنجید.	 جهانی	 آزمون	
باید	مبتنی	بر	معیارهایی	 است	که	
مستقل	از	ارزیابی	معلم	ها،	عملکرد	
و	 شده	 ارزیابی	 دانش	آموزان	
یکدیگر	 با	 آن	 نتایج	 سال	 	5 هر	
سواد	 سطح	 بتوان	 تا	 گردد	 مقایسه	

دانش	آموزان	را	سنجید1.	

طالیی	نیز	تأکید	کرد	باید	در	آموزش	و	پرورش	مؤسسه	
و	مرکز	سنجش	ملی	داشته	باشیم	تا	خود	را	با	مقیاس		بین	المللی	

تیمز	و	پرلز	و	غیره	قیاس	نکنیم2.	

همچنین	کریمی	وجود	یک	سنجش	ملی	بر	اساس	آزمون	های	

هنجارشده	را	یکی	از	اولویت	های	نظام	آموزشی	کشور	دانست3.	

عمادی	نیز	به	بیان	دیگر	به	این	موضوع	پرداخت.	به	گفته	
وی	بر	اساس	سند	تحول،	سنجش	ملی	باید	به	صورت	امتحان	
نهایی	یا	آزمون	جامع	در	پایه	های	سوم،	ششم	و	نهم	اجرا	شود4.

عالی	 شورای	 نیز	 	94 سال	 در	 نماند	 ناگفته	
آموزش	و	پرورش	تالش	کرد	با	مصوبه	ای	
این	مهم	را	محقق	نماید.	طبق	مصوبه	
سواد	 وضعیت	 شد	 مقرر	 مذکور	
دانش	آموزان	در	پایه	های	مختلف	
نوشتن،	 خواندن،	 حوزه	های	 در	 و	
ریاضی	و	علوم،	مستقل	از	ارزشیابی	
دالیلی	 به	 که	 شود	 پایش	 معلمان	
ازجمله	نبود	اعتبارات،	این	طرح	تاکنون	

اجرایی	نشده	است5.

با	توجه	به	تأکیدات	سند	بر	سنجش	ملی	و	همچنین	اجماع	نظر	
کارشناسان،	به	نظر	می	رسد	تعلل	در	تحقق	آن	اثرات	نامطلوبی	

بر	نظام	آموزشی	کشور	داشته	باشد.

سنجش ملی؛ اجماع در نظر، بیمهری در عمل 
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پرورش	 و	 آموزش	 عالی	 ماه	96،	شورای	 بهمن		
حذف	مدارس	سمپاد	در	مقطع	متوسطه	اول	را	در	

دستور	کار	خود	قرار	داد1.	

ازجمله	دالیل	این	تصمیم	»استرس	آزمون	ورودی	
جداسازی	 بر	 مترتب	 »آسیب	های	 و	 مدارس«	

دانش	آموزان	مستعد«	عنوان	شد2.	

رسانه	ای	شدن	حذف	مدارس	سمپاد	با	اعتراضاتی	
همراه	شد	و	درنهایت	با	امتناع	رئیس	جمهور	
از	امضای	مصوبه،	حذف	این	نوع	مدارس	

از	دستور	کار	خارج	شد.	

پس	از	آن،	مسئولین	امر	
سؤاالت	 در	 تغییراتی	
این	 ورودی	 آزمون	
کردند.	 ایجاد	 مدارس	
خالی	 نیز	 تغییرات	 این	
سؤاالت	 نبود؛	 اشکال	 از	

	97 سال	 ورودی	 آزمون	
تطابق	 »ریون«	 هوش	 تست	 با	

کامل	داشت	و	به	اعتقاد	کارشناسان،	تکراری	و	
را	 نتایجش	 اعتبار	 عماًل	 آن	 بودن	 دسترس	 در	

مخدوش	ساخت3.

طی	هفته	های	گذشته	مهاجرانی،	اگرچه	استفاده	

مجدد	از	شیوه	سال	گذشته	را	رد	نمود	اما	اظهار	
داشت	که	»آزمون	امسال	از	جنس	هوش	است	و	

منبع	مشخصی	ندارد«4.	

بودن	 به	گران	 اشاره	 با	 در	همین	راستا،	کریمی	
انفرادی	 به	صورت	 هوش	 آزمون	های	 برگزاری	
توصیه	کرد	آزمون	سمپاد	ترکیبی	از	آزمون	هوش	
گفتۀ	 به	 باشد5.	خاطرنشان	می	سازد	 و	خالقیت	
تغییرات	صورت	 ازجمله	 اژه	ای،	مؤسس	سمپاد،	
گرفته	در	دهه	هشتاد	در	جهت	شناسایی	بهتر	
استعدادهای	برتر،	حذف	آزمون	های	
این	 ورودی	 آزمون	 از	 هوش	
به	سوی	 سمت	گیری	 و	 مدارس	
بوده	 خالقانه	 پرسش	های	

است6.

حذف	سؤاالت	هوش	از	
سمپاد	 مدارس	 آزمون	
و	 هشتاد	 دهۀ	 اواسط	 در	
در	 آن	 چالش	 پر	 بازگشت	
اواخر	دهۀ	نود	حکایت	از	آن	دارد	
که	اجماع	نظر	الزم	پیرامون	شیوۀ	علمی	شناسایی	
استعدادهای	برتر	وجود	ندارد؛	چالشی	که	اگر	هر	
در	 آن	 زیان	بار	 آثار	 نشود،	 برطرف	 زودتر	 چه	
کوتاه	مدت	متوجه	استعدادهای	برتر	و	در	بلندمدت	

متوجه	پیشرفت	ایران	اسالمی	خواهد	شد.
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بازگشت آزمون هوش به گزینش سمپاد
گلشن،	معاون	سابق	پرورش	استعدادهای	درخشان	در	گفتگوی	اختصاصی	با	خبرنامه	پُرسا:

ضعف آزمون های هوش در شناسایی دانش آموزان تیزهوش

		هوش	سّیال،	قابلیت	تفکر	و	استدالل	انتزاعی	و	حل	مسائل	است.	این	قابلیت،	مستقل	از	یادگیری،	تجربه	و	آموزش	در	نظر	گرفته	می	شود.	 1
نمونه	هایی	از	به	کارگیری	هوش	سّیال	عبارت	است	از	حل	معماها	و	دستیابی	به	راهبردهای	حل	مسئله.

		هوش	متبلور،	یادگیری	از	تجربیات	و	آموزه	های	پیشین	است.	وضعیت	هایی	که	به	هوش	متبلور	نیاز	دارند	شامل	امتحان	خواندن	و	درک	 2
مطلب	و	امتحان	واژگان	است.

برگزاری	آزمون	هوش	خارج	از	دو	معنا	نیست؛	
نظیر	 استاندارد	 هوش	 آزمون	های	 از	 استفاده	
یا	 آن	 نظایر	 و	 »استنفورد«	 »وکسلر«،	 »ِریون«،	
طراحی	هر	ساله	آزمون	هوش	با	تکیه	بر	دانش	

متخصصان	داخلی. آزمون	های	 بودن	 دسترس	 در	 و	 محدود	 تعداد	
دانش	آموزان	 گزینش	 عماًل	 استاندارد،	 هوش	
بلندمدت	 این	آزمون	ها	را	در	 مستعد	بر	مبنای	

غیرممکن	می	سازد.
استفاده	از	آزمون	های	هوش	طراحی	شده	با	دانش	
برای	 قابل	قبول	 راهکاری	 داخلی،	 متخصصان	
گزینش	دانش	آموزان	مستعد	است؛	اما	مشکل	این	
روش	آن	است	که	تنها	هوش	سیال1	را	می	سنجد	و	

از	سنجش	هوش	متبلور2	عاجز	است. در	سال	های	95	و	96،	آزمون	های	ورودی	مدارس	
سمپاد	در	دو	بخش	استعداد	تحلیلی	و	استعداد	
تحصیلی	در	دو	دفترچه	مجزا	برگزار		شد.	استعداد	
تحصیلی	ناظر	به	مفاد	درسی	و	استعداد	تحلیلی	

عده	ای	به	اشتباه	تصور	می	کنند	که	اگر	از	مفاد	درسی	سؤاالت	هوش	غیرکالمی	بود.	
استفاده	شود،	 در	آزمون	ورودی	مدارس	سمپاد	
تنها	شاگرد	اول	ها	قبول	می	شوند	نه	دانش	آموزان	
شناسایی	 برای	 می	کنند	 پیشنهاد	 لذا	 تیزهوش،	
دانش	آموزان	باهوش،	آزمون	هوش	گرفته	شود. شکل	ایده	آل	و	قابل	تکرار	در	گستره	ملی	برای	این	

آزمون	ها	این	است	که	بخشی	از	سؤاالت	بر	اساس	
مفاد	درسی		طراحی	شود	تا	استعداد	تحصیلی	مورد	
ارزیابی	قرار	گیرد	و	بخش	دیگر	مبتنی	بر	هوش	
غیرکالمی	باشد	تا	استعداد	تحلیلی	سنجیده	شود.
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