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مهناز كاركن

وه های  ــش سرگر نق
آموزشی و دبیرخانة 
ــری تخصصی  راهب
در اجرای برنامة درسی ملی

اشاره
تحول در آموزش و پرورش یکی از موضوعات اساسی 
در نظام تعلیم و تربیت است كه به دلیل ماهیت پویا و 
پیوستة نظام آموزشی، تنها از طریق یک فرایند تحولی 
نهادینه شده می توان به تحقق اهداف آموزش و پرورش 
خوش بین بود و این جز با مشــارکت فعال و مستمر 
تمامی بخش های آموزش و پرورش امکان پذیر نیست. 
در این میان، نقش گروه های آموزشی و دبیرخانه های 
راهبری تخصصی در ایجاد و اجرای موفق این تغییر 
در نظام آموزشی به این دلیل حائز اهمیت است که با 
هماهنگ كردن فعالیت معلمان در جهت اجرای اهداف 
آموزش و پرورش می توان بر كیفیت و اثر بخشی برنامة 
درسی ملی افزود. گروه های آموزشی و دبیرخانه های 
راهبری تخصصــی همواره خأل میــان برنامه ریزی 
آموزشــی و اجرا در مدارس را پركرده اند. به ویژه در 
آموزش هــای فنی و حرفه ای و كاردانش، به دلیل نیاز 
هنرســتان ها به تجهیزات و كارگاه ها، متناسب با هر 
رشته، همكاری و همراهی این بخش بیشتر مورد نیاز 
است. در این نوشته عاوه بر تأكید بر نقش غیر قابل 
انكار گروه های درسی و دبیرخانه های راهبری تخصصی 
در تشریح رویكرد برنامة درسی ملی و ارتقای كیفیت 
اجرای برنامة درســی ملی، پیشنهاداتی برای فراهم 

شدن زمینة همكاری و تعامل بیشتر ارائه شده است.

مقاله
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مقدمه 
تحول در آموزش و پرورش یکی از موضوعات اساسی 
در نظام تعلیم و تربیت اســت که از منظر حوزه های 
سیاست گذاری، برنامه ریزی، مدیریت و اجرا اهمیت 
زیــادی دارد. این موضوع از دیر باز ذهن مســئوالن 
آموزشــی را در ســطوح متفاوت به خود مشــغول 
داشته است، زیرا به دلیل ماهیت پویا و پیوستة نظام 
آموزشی، تنها از طریق یک فرایند تحولی نهادینه شده 
می توان به تحقق اهداف آموزش و پرورش خوش بین 
بود و زمینه های تحقق اهداف نظام آموزش و پرورش 
را مهیا دانست و این جز با مشارکت فعال و مستمر 
امکان پذیر نیست. خروجی دستگاه های تعلیم و تربیت 
از دو مؤلفه نشئت می گیرد که با هم مرتبط  هستند: 
مؤلفة اول زیرســاخت فکری، فلسفی و نظری است 
که در نظــام تحولی پیش رو، مورد توجه قرار گرفته 
است. مؤلفة دوم ساختارها و منابع انسانی، سیاست ها 
و برنامه ریزی هاســت كه باید بــر مبنای مؤلفة اول 
طراحی شود تا بتواند خروجی این دستگاه را به یک 

خروجی مطلوب تر نزدیک کند. 
ســرمایه گذاری ویــژه در زمینة نیروی انســانی 
كه مجریــان برنامه ها و سیاســت گذاری های نظام 
تعلیم و تربیت هستند و نیازمند بازآموزی و بازپروری، 
كمك می كند برنامه ریزی های انجام شــده در اجرا 
موفــق عمل كننــد. در این میان نقــش گروه های 
آموزشی و دبیرخانه های راهبری در ایجاد تغییر در 
نظام آموزشی کشور قابل انکار نیست. چرا که مانند 
بسیاری از گروه های دیگر در وزارت آموزش و پرورش، 
با هماهنگ كــردن فعالیت معلمان درجهت اجرای 
اهداف آموزش و پرورش می تواند بر كیفیت و اثر بخشی 
برنامة درسی و آموزشی بیفزاید. گروه های آموزشی و 
به دنبال آن دبیرخانه های راهبری تخصصی، به دلیل 
نقش و اهمیتی كه در فراینــد تعلیم و تربیت دارند، 
از اركان اصلــی آموزش و پرورش به شــمار می روند. 
آشنایی سرگروه ها و اعضای دبیرخانه با خصوصیات 
و نیازهای روان شــناختی و تربیتــی دانش آموزان، 
تسلط آنان بر محتوای دروس، برنامه ریزی آموزشی 
و روش هــای یاددهی و یادگیــری از جمله عواملی 
هستند كه مشــاركت آنان را در برنامه ریزی درسی 

آموزش و پرورش ضروری می سازد.
اهمیت این نوشــته از آن جایی است که  به تأثیر 
بخشــی از آموزش و پرورش می پردازد كه مأموریت 
ایجاد، بهبود و توســعة كیفیت بخشــی آموزشی در 
ابعاد گوناگــون را دارد. مجموعه ای كه وظیفه دارد 

تا تجــارب و صالحیت های تخصصــی معلمان را با 
اســتفاده از دانش و فناوری نوین بهبود بخشــد و 
زمینة رشد و ارتقای دانش، بینش، نگرش و مهارت 
دانش آمــوزان را با همكاری هنرآمــوزان، مدیران و 

مسئوالن اجرایی فراهم سازد. 
در ادامة تحقیــق، در بخش دوم بــه تغییر نظام 
آموزشــی، در بخش ســوم به گروه های آموزشی و 
دبیرخانة راهبری تخصصی، در بخش چهارم به نقش 
گروه های آموزشــی و دبیرخانــة راهبری تخصصی 
در اجرای برنامة درســی ملی، و در بخش پنجم به 

نتیجه گیری  پرداخته شده است.

 تغییر نظام آموزشی
بسیاری از کشورها از اوایل قرن بیستم به فکر تحول 
در نظام آموزشی خود افتادند و هر کشور با توجه به 
اقتضائــات خود تحول را در ابعاد گوناگون آن دنبال 
کرده است. شــرکت »اینتل« که تاکنون به اجرای 
بیش از 200 برنامة آموزشــی درکشورهای مختلف 
کمک کرده در زمینة تحول در آموزش و پرورش پنج 
بعد را برشمرده اســت که عبارت اند از: خط مشی، 
برنامة درسی و اندازه گیری، توسعة حرفه ای، فناوری 
اطالعات ارتباطات، و تحقیق و ارزشیابی. تحول نظام 
آموزش و پرورش هر کشــور و یا هــر گروهی باید با 
توجه به مقتضیات خاص آن کشــور یا گروه شکل 

بگیرد.
براساس گزارش یونسکو در سال 2007،  با عنوان 
گزارش پایش جهانی »برنامــة آموزش برای همه« 
که به بررسی دستاوردهای عمدة این برنامة مهم در 
کشورهای عضو یونسکو پرداخته است، نظام آموزشی 
ایران به رغم پیشرفت های نسبی در زمینة رشد کمی 
آموزش، مراقبت های اولیة دوران کودکی و آموزش 
بزرگ ساالن، در دســتیابی به اهداف آموزش کیفی 
موفقیتی نداشته است. آموزش کیفی آموزشی است 
که با تنوع استعدادها و نیازهای کودکان و نوجوانان 
و با انتظارات جامعة معاصر مطابقت داشــته باشد. 
آموزشــی که به ایجاد و تقویت ارزش ها،  نگرش ها 
و مهارت هایی در یادگیرندگان منجر شــود، رشــد 
اجتماعــی، توان خودآموزی و تــوان درک مفاهیم 
را در آنان آســان کند، و دانش آموزان را در کســب 
توانمندی های کلی، مانند به کارگیری آموخته ها در 
زندگی روزمره، ترکیب و ارزیابی تشویق کند. بدیهی 
است که نتایج عینی اش باید قابل اندازه گیری باشد و 

در حیطه شناخت همگان قرار داشته باشد.

كلیدواژه ها: 
برنامة درسی ملی، 
گروه های آموزشی، 

کیفیت بخشی، دبیرخانة 
راهبری تخصصی

وه های آموزشی  گر
و به دنبال آن 

دبیرخانه های 
راهبری تخصصی، 

به دلیل نقش و 
اهمیتی كه در 

فرایند تعلیم و تربیت 
دارند، از اركان اصلی 

ورش  آموزش و پر
وند به شمار می ر



150  ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

در جســت و جوی علل ضعف کیفیت 
آموزش در ایران و سایر کشور های منطقه 
و کند بــودن تحوالت آموزش و پــرورش در 
مقایسه با سایر سازمان های اجتماعی، بسیاری از 
پژوهش ها نشان می دهند که عالوه بر عوامل بیرون 
از محیط آموزشــی، مانند مسائل مربوط به شرایط 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان، بسیاری 
از کمبودها ناشــی از اوضاع درونی مدرســه و نظام 

آموزشی است. 
ســاختار نظام آموزشی کشــور از سال 1344 که 
طبق قانون تفکیک وزارت فرهنگ، شامل سه دورة 
تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شد، تاکنون 
تغییرات زیادی داشــته است. بعد از پیروزی انقالب 
ساختار آموزشی به طور خاص، مورد توجه مسئوالن 
قرار گرفت. در این راســتا، طرح هایی نظیر ))تغییر 
بنیــادی نظــام آموزش و پــرورش(( ، ))تغییر نظام 
آموزش متوســطه(( و ))دورة پیش دانشــگاهی(( 
مطرح شد. از آنجا که این طرح ها به دالیلی در جهت 
تأمین اهداف مطلوب موفق نبودند، طرح تغییر نظام 
آموزشی کشور در ســال 1388 از سوی نمایندگان 
مجلس، به مجلس شــورای اسالمی ارائه شد و طرح 
آموزشی 6-3-3 از سال تحصیلی 92-1391 به اجرا 

درآمد و نظام آموزشی کشور تغییر یافت. 
در این تغییر، آموزش های فنی و حرفه ای از دو سال  

به ســه ســال افزایش یافتند و براساس راهبردهای 
موجود در سند تحول بنیادین و برنامة درسی ملی، 
رویكرد برنامة درســی به آموزش و تربیت براساس 
شایستگی تغییر یافت. مطابق با این تغییرات، برنامة 
درســی فنی و حرفــه ای در حوزة یادگیــرِی كار و 
فناوری، به صورت عام از ابتدایی تا پایان متوســطة 
اول به صورت درهم تنیده و تفكیكی درقالب درس 
»كاروفناوری« و در متوســطة دوم در شاخة نظری 
در درس »كارآفرینــی و تولیــد« و در شــاخه های 
فنی و حرفــه ای و كاردانش در چارچوب رشــته های 
تحصیلی فنی و حرفه ای با سازمان دهی پودمانی شكل 
گرفت.  در این شــاخه، ســهم درس های عملی70 
درصد و ســهم درس های نظری 30 درصد اســت 
كه در مقایســه با اســتانداردهای بین المللی اطالق 
نام »تغییر« شایســته است. به عالوه، برای اولین بار 
در تاریخ آموزش های فنی و حرفه ای، الزامات محیط 
كار، اخالق حرفه ای، نــوآوری و كارآفرینی، فناوری 
و تولید به عنوان شایســتگی های غیرفنی دنیای كار 
به برنامة درسی اضافه شدند و درس های دانش فنی 
پایه و تخصصی برای پشتیبانی درس های پودمانی و 
پوشش بخش های دانشی كارگاه های تخصصی با نگاه 
به تعمیم مهارت ها در دنیای كار و زندگی و تطبیق 
با تغییرات دنیای كار در برنامة درسی گنجانده شد.

در این تغییر، 
آموزش های 
فنی و حرفه ای از دو 
سال  به سه سال 
افزایش یافتند و 
براساس راهبردهای 
موجود در سند 
تحول بنیادین و 
برنامة درسی ملی، 
ویكرد برنامة درسی  ر
به آموزش و تربیت 
براساس شایستگی 
تغییر یافت



151   ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

گروه های آموزشی و دبیرخانه های 
راهبری تخصصی

از آنجا كه با فعالیت كاركنان ســازمان ها در قالب 
گروه، وظایف ســازمانی آن ها بهتر انجام می گیرد، 
بی شك سازمان های آموزشــی به دلیل نوع فعالیت 
و ماهیت كار به تالش و فعالیت گروهی بیشــتری 
نیاز دارند. در نظام آموزشــی ما، گروه های تخصصی 
رشته ها در شــاخة فنی و حرفه ای و كاردانش، برای 
پركــردن فاصلة محیــط عملیاتی هنرســتان ها با 
برنامه ریزی تشكیل شدند. به دنبال آن، دبیرخانه های 
راهبری تخصصی کشــوری برای ارتباط گروه های 
آموزشی استان ها با وزارت آموزش و پرورش،  به منظور 
كیفیت بخشــی به آموزش و ارزشیابی، و نظارت بر 
اجرای دقیق برنامه های درســی ایجاد شدند و مورد 
توجــه قرار گرفتند. به طوری كــه اگر بخواهیم كار 
گروه های آموزشــی را از حیث درجة اهمیت مورد 
بررسی قرار دهیم، باید بگوییم هرجا سخن از كیفیت 
و حســن اجرای برنامه های درســی و ارزشیابی در 
آموزش و پرورش مطرح می شــود، موضوع گروه های 
آموزشــی و دبیرخانه های راهبری تخصصی و نقش 

آن ها مورد توجه ویژه قرار می گیرد.

1. تاریخچه و سیر تحول گروه های آموزشی
اولین جرقه های تأســیس گروه  آموزشی در سال 
1328 زده شــد. در ســال 1359، »معاونــت امور 
آموزشی« وزارت آموزش و پرورش اولین دستورالعمل 
گروه های آموزشــی را با هــدف ایجاد هماهنگی در 
روش های تدریس و ارتقای سطح كیفی آموزش در 
گروه های مختلف تهیه و به ادارات كل ارســال كرد. 
هدف تعیین شده عبارت بود از ایجاد هر چه بیشتر 
همكاری و تفاهم برای استفاده از تجارب و اطالعات 
معلمان، كارشناســان و صاحب نظران در زمینه های 
بهبود روش های تدریس و باال بردن سطح فرایند های 
آموزشی، روش های صحیح ارزشیابی و ایجاد رقابت 
ســالم بین معلمان. در ســال 1372، طرح قبلی به 
سایر استان ها تعمیم داده و شورای سیاست گذاری 

توسعه و كاربرد فناوری آموزشی طراحی می شود. 
در ســال 1373، بــاز هم دســتورالعمل جدیدی 
تهیه و تنظیم شــد. در این دستورالعمل، گروه های 
آموزشــی به عنوان مجامع علمی، آموزشی، پرورشی 
و پژوهشی شناخته شــدند كه باید ضمن برقراری 
ارتباط سازنده بین دبیران، زمینة استفاده از تجارب 
و اطالعات علمــی، فنی و آموزشــی در روش های 

تدریس، گســترش اطالعات تخصصی، كاربرد مواد 
آموزشــی و كمك آموزشــی، بهره گیری صحیح از 
وسایل و امكانات سمعی و بصری، به كارگیری اصول 
و روش هــای صحیح از پیشــرفت تحصیلی، تقویت 
زمینة پژوهش و تحقیق و بررسی علل افت تحصیلی، 
مســائل و مشــكالت دانش آمــوزان و در نهایت، با 
بهره گیری از اطالعات روان شناســی و ایجاد رقابت 
ســالم بین دبیران و دانش آموزان، آنان را در جهت 

بهبود كیفیت آموزشی و پرورشی آماده سازند.
1375بخشــنامه های  1374و  ســال های  در   
تكمیلی ارسال می شوند و تالش می شود برنامه ها و 
فعالیت هایی به عنوان پشتوانه ای متكی بر یافته های 
علــوم تربیتی تدوین شــود؛ به طــوری كه تمامی 
خط مشی ها و برنامه ها براساس رویكرد نیل به هدف 
تعریف شــوند. در ســال 1377، طی بخشنامه ای 
دستورالعمل جامع گروه های آموزشی دورة متوسطه 
نظری و مهارتی ) نظری، فنی و حرفه ای و كار دانش 
( ارسال شــد كه تاكنون كلیات محتوای آن تغییر 
نكرده است. این دستورالعمل مالك و راهنمای كار 
فعالیت های گروه های آموزشی از سطح وزارتخانه تا 
مدارس را پوشش داده است )وزارت آموزش و پرورش، 

)1377

2. اهداف گروه های آموزشی 
موارد زیر به عنوان اهداف گروه های آموزشی ذكر 

شده اند:
● فراهم آوردن زمینه و شــرایط مناســب برای 
ایجاد ارتباط بین برنامه ریزان و مجریان آموزشــی و 
همچنین استفاده از نظرات و پیشنهادات ارزشمند 

معلمان كه ركن اصلی آموزش و پرورش هستند.
● برقراری ارتباط مســتمر و ســازنده بین ادارات 
آموزش و پرورش و جامعة معلمان برای نظارت بر امور 

آموزش و بهبود فعالیت های تدریس و یادگیری.
● ایجاد زمینه و شرایط مناسب برای ارتقای سطح 
آگاهــی و دانش معلمان از طریــق مبادلة اطالعات 
و تجربیــات بین معلمان و ترغیب و تشــویق آن ها 
بــه مطالعه و پژوهش های علمی در زمینة مســائل 

تعلیم و تربیت.
● ترویج فرهنگ استفادة بهینه از فناوری آموزشی 
در زمینة طراحی و اجرای منظم برنامه های آموزشی 

و ارزشیابی این روند.
● ترغیب و تشــویق معلمان به خالقیت و نوآوری 

در كل فرایند تدریس و یادگیری.

دبیرخانه های 
راهبری تخصصی 

كشوری برای ارتباط 
وه های آموزشی  گر

استان ها با وزارت 
ورش،   آموزش و پر

به منظور 
كیفیت بخشی به 

آموزش و ارزشیابی، 
و نظارت بر اجرای 

دقیق برنامه های 
درسی ایجاد شدند 

و مورد توجه قرار 
گرفتند
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● ایجاد زمینه برای تشــكیل انجمن های علمی- 
تخصصی دانش آموزان، معلمان، اســتادان دانشگاه، 
علما و دانشمندان، و افراد عالقه مند در سطح منطقه 
/ ناحیه / شهرســتان و روســتاهای كشــور)وزارت 

آموزش و پرورش، 1377(.
در آئین نامة اجرایی كه با عنوان » طرح فعالیت های 
گروه های آموزشی« در ســال 1372 به ادارات كل 
استان ها ارســال شــده، اهداف گروه های آموزشی 

چنین بیان شده اند:
● ایجاد شرایط مناسب برای تبادل نظرات، افكار، 

تجارب مفید، ابتكارات و نو آوری ها بین معلمان .
● بررســی اثرات مثبت و منفی ناشــی از اجرای 
طرح هــا، برنامه هــا، محتوای كتاب های درســی و 

دستورالعمل های آموزشی.
● ایجاد هماهنگی در اجرای برنامه ها و روش های 

آموزشی در سطح استان و منطقه.
● ایجاد توانایی در اعضای گروه های آموزشــی در 
زمینة طراحی و تهیة برنامه های آموزشی و درسی. 

● ارتقای سطح فناوری آموزشی معلمان.
● استفاده از تخصص های علمی استادان دانشگاه ها 
و مراكز آموزش عالی، مدرســان مراكز تربیت معلم 
و ســایر صاحب نظران در تهیــه و بهبود برنامه های 

آموزشی و درسی و روش های تدریس.
● ارتقا و بهبود كیفیت فرایند یاددهی و یادگیری. 

3. دبیرخانه های راهبری تخصصی کشوری
 دبیرخانه هــای راهبــری تخصصــی کشــوری 
عبـــارت اند از گروهــی از هنرآمــوزان رشــته که 
عهده دار فعالیت های آموزشــی هســتند و با ایجاد 
ارتبـــاط و تعامل بین گروه های آموزشی دفتر، ادارة 
کل متبوع و ســایر ادارات کل، تمهیـــدات الزم را 
به منظور ارتقــای بهره وری فراینــد کیفی آموزش 
در راستای اهـــداف تعیین شــده فراهم می کنند. 
دبیرخانه های راهبری با اخذ مجـــوز الزم از دفتـر 
وزارت و براســاس درخواست، امکانات و توانایی های 
ادارة کل با شــرح وظایف مشخص شده، انتخاب و 
معرفی می شوند.کارشناس هر رشته در دفتر، مسئول 
پیگیــری امور و برنامه های دبیرخانـــه در ســطح 
ادارات کـــل کشـــور است. یكی دیگر از نقش های 
گروه های آموزشــی نظارت بر برنامه ریزی درســی 
و راهنمایی اســت كه بخشــی جدانشدنی از فرایند 
آموزشی محسوب می شــود.  فعالیت دبیرخانه ها تا 
حــدود زیادی با »راهنمایی« و »نظارت« هماهنگ، 

هم ســنخ گروه های آموزشی اســتان ها جریان دارد 
كه جداسازی و تفكیك مسئولیت های آن ها مشكل 
است. اگر چه ممكن اســت در برخی مسائل وجوه 
مختلفی داشــته باشــند، ولی در كل یك مقصد و 
مسیر را طی می كنند و به یك هدف عمده كه همان 
كیفیت بخشی به آموزش است، نظر دارند و به دنبال 
اصالح و بهبود وضع آموزشی و پرورشی هستند. نیاز 
بــه نظارت و راهنمایی در برنامه ریزی درســی ملی 
در همة زمینه های مربوط به فعالیت های تدریس و 
یادگیری اجتناب ناپذیر است. این نیاز به ویژه زمانی 
كه آموزش و پرورش دســتخوش تغییرات و تحوالت 
بنیادین می شــود، بیش از هر زمان دیگری احساس 

می شود.

4. نقــش گروه های آموزشــی و دبیرخانة 
راهبری تخصصی در اجرای برنامة درسی ملی
براســاس مطالعــات صــورت گرفتــه، گروه های 
آموزشی و دبیرخانه های راهبری تخصصی از طریق 
فعالیت هــای زیر می توانند باعث افزایش كیفیت  در 

اجرای برنامه های درسی ملی باشند:
● مشارکت سرگروه های آموزشی و دبیرخانه های 
راهبــری تخصصی در مراحل متفــاوت برنامه ریزی 

درسی، تألیف کتاب و استانداردها؛
● برگــزاری همایــش و گردهمایــی بــا حضور 
سرگروه های آموزشی استان ها و اعضای دبیرخانه با 

محوریت کتاب های درسی؛
● برگــزاری  مســابقات علمی و فراخــوان مقاله 

مرتبط با کتاب های درسی جدید؛ 
● تحلیل محتوای كتاب های درســی با همكاری 

گروه های آموزشی؛ 
● اطالع رسانی به موقع تغییرات كتاب های درسی 
برای آماده ســازی هنرســتان ها در اجرای موفق تر 

برنامه های جدید درسی؛
● بهره گیــری از فنــاوری اطالعــات و ارتباطات 
در اطالع رســانی ســریع تر تغییرات و رویكردها در 

آموزش های فنی و حرفه ای؛
● پیش بینی و نیاز سنجی آموزش های مورد نیاز از 

طریق آموزش نیروی انسانی؛
● برگــزاری دوره های کوتاه مدت تخصصی ضمن 

خدمت؛
● برگزاری کارگاه های علمی آموزشی در ارتباط با 

برنامه ریزی درسی؛
● شناســایی نیروهای مجرب و توانمند به منظور 

دبیرخانه های 
راهبری تخصصی 
كشوری عبـارت اند 
وهی از  از گر
هنرآموزان رشته 
كه عهده دار 
فعالیت های 
آموزشی هستند و 
با ایجاد ارتبـاط و 
وه های  تعامل بین گر
آموزشی دفتر، 
ادارۀ كل متبوع و 
سایر ادارات كل، 
تمهیـدات الزم 
را به منظور ارتقای 
بهره وری فرایند 
كیفی آموزش در 
راستای اهـداف 
تعیین شده فراهم 
می كنند
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اطالع رســانی و ترویج جایگاه برنامة درســی ملی و 
تغییرات رویكردی؛

● بررســی امکانات و  تجهیزات آموزشی و کمک 
آموزشی هنرستان ها.

نتیجه گیری
تاریخ تشــکیل گروه های آموزشــی نشان می دهد 
رســالت اصلی این گروه ها، به منزلــة یکی از ارکان 
ستادی آموزش و پرورش، راهنمایی و هدایت معلمان 
در جهت انجــام وظایف محول از طریــق نظارت و 
ارزشیابی عملکردها بوده اســت. محور فعالیت های 
گروه های آموزشــی كیفیت بخشــی به امر آموزش و 
ارزشیابی، و به طور خاص در این زمان، ارتقای كیفیت 
در اجرای برنامة درســی ملی است. انتظار می رود با 
تكیه بر فناوری اطالعات و ارتباطات كه امروزه فاصله ها 

را كم كرده است و كوچك ترین تغییرات سریع و ساده 
می تواند به دورترین نقطة آموزشی كشور منتقل شود، 
از میزان خطاها در اجرای برنامة درســی ملی كاسته 
شود و آن گونه كه شایستة تحول است، شاهد تحول 
در آموزش و ارزشــیابی باشیم. گروه های آموزشی با 
این اندیشه به وجود آمده اند که ضمن برقراری تعامل 
و ارتباط سازنده بین دبیران و با جلب مشارکت آنان 
در فرایند تعلیم و تربیت، زمینة اســتفاده از تجارب و 
اطالعات علمی، آموزشــی و حرفه ای هنرآموزان در 
رابطه با روش های تدریس، شــیوه های اندازه گیری و 
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، نقد و بررسی کتاب های 
درســی، کاربرد فنــاوری آموزشــی، تقویت تحقیق 
و پژوهش در زمینة بررســی مســائل و مشــکالت 
آموزش و پرورش، و در نهایت بهبود کیفیت آموزشی و 

پرورشی را فراهم آورند. 


