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 خلاصه مذاکرات  و مصوبات مهلت انجام     مسئول اجرا

  
 شامل :  دکتر رایان راد موسسه به گشت کارآمدبررسی دو طرح جناب آقای دستور جلسه اول :  .1

 سال  7تا  5بررسی طرح مدرسه خانواده محور برای کودکان الف : 

 بررسی طرح مهارت سرای کسب و کار دوره اول متوسطه ب :  

  طرح مهارت سرای کسب وکار دوره اول متوسطه بررسی :  دستورجلسه دوم .2

 بررسی نامه همکاری و اولویت های پژوهشی دفتر تالیف کتب درسی فنی و حرفه ای و :  ومسدستورجلسه  .3

 کاردانش وزارت آموزش و پرورش با انجمن 

 اهم مذاکرات : 

ن طرح ، مشخص ایو پشتیبان نظری از جمله موضووعات مورد تاکید اعاای حاضر در این جلسه تاکید جهت تییین رویکرد 

.زیرا عمل منهای نظر توفیقی ندارد و لازم است برای  که لازم است مشخص شودبودین طرح اشودن اولویت و مساله اللی 

و همچنین تییین شواخص ها و ساز این طرح پشوتیبان نظری محکمی درسوت شوود و از دانش برنامه درسوی اسوتکاده کرد.

شا باشد و با انجمن است راهگ مشوتر  با انجمن می تواند برای تقاضاهایی که مبتنی بر همکاری مشتر همکاری کارهای 

وله شودن برنامه درسوی جلوگیری کرد و البته شان ،ساحت و ومقام دانش برنامه با ورود به این عرلوه های اجتماعی از ایز

اگر مخاطب این طرح خانواده کودکان است با توجه به مشاهدات موجود، خانواده ها امیدی  همچنین درسوی حک  شود .

و پرورش ندارند و کلیه فیالیتهای آموزشوی فرزندان خود را دربیرون از سیست  های رسمی آموزشی به مدرسوه و  آموزش 

جستجو می کنند ، بنابراین این طرح و مخاطب قرار دادن خانواده ها زمینه خوبی برای فیالیت است .اما اینکه نقش انجمن 

جهت عرضووه آقای راد و مجموعه شووان دارند یا باید  چیسووت و آیا انجمن باید تولید برنامه آموزشووی کند یا داشووته هایی

در  همچنین با توجه به اینکه تدوین شوود و چگونه مارکتین  آن انجام شوود لازم اسوت در طرح مورد نظر مشخص شود .

اتکاق می خصوص خانواده ها آموزش در خانواده در حال حاضر تیریف و جایگاهی ندارد و آموزش در خارج از خانواده 

اند این بتو . خصووولووا اینکه بسوویار مه  و کلیدی اسووت، این طرح به نقش کلیدی خانواده در آموزش اشوواره دارد  وافتد

سوویار ، بکه منجر به شووناسووایی اسووتیداد و توانایی کود  هر خانواده شووودایجاد کند  هاآموزش توانمندی را در خانواده 

بحث هدایت تحصیلی ،شغلی و هدایت به طور مثال  ر مه  است ..اما اینکه چه آموزشوی مورد نیاز اسوت بسیا اهمیت دارد

یو  فرد از زموانی که از خانواده جدا می شووود نیاز به راهبری دارد و این راهبری می تواند از طرین خانواده به کم  

واده قرار می دهی  اتکاق بیافتد و قبل و بید از دبسووتان می تواند بسوویار کم  کننده باشوود و دانشووی که ما در اختیار خان

نکته قابل توجه دیگر در این طرح مکهومی است که در مورد  کم  کننده باشد .،طرح می تواند  اینهمکاری در باانجمن 

از خانواده پدر و مادر است یا پتانسیل خانواده خانواده و قلمرو خانواده وجود دارد که لازم اسوت مشخص شود آیا منظور 

بنابراین هدف این طرح اگر فیال جا داد. در این مکهوم را علواوه بر پودر و مادر حتی پدربزرو و مادربزرگان را می توان

و  شکردن پتانسویل خانواده است بید از تییین قلمرو خانواده لازم است مشخص کرد چطوری ارتبا  مه  خانواده با آموز

مورد ، ی شووودتوجه مخانواده و پتانسوویلی که دارد به فیال کرد .البته از اینکه در این طرح این ارتبا  دوگانه را می توان 

خدمت  ود تا براساس نوعهمچنین ضورورت نیازسونجی آموزشوی برای تییین نیاز خانواده لازم است انجام ش تایید اسوت .

سوووددهی اقتصووادی را دارد یا خیر.  در این طرح تییین و بررسووی شووود که آیاویژه ای که قرار اسووت بدنبال آن باشووی  



بنابراین ما دنبال فرلوت هایی هستی  که جامیه و خانواده از آن نک  ببرند و سایر موسسات رسمی و ییررسمی در آن زمینه 

ی در بازار بود ی  عملکرد آموزشبه بنابراین با ی  مداخله آموزشی از طرین خانواده ها می توانی  برایکار نکرده باشند .

بنابراین این بحث که طرح مورد نظر میطوف به خانواده  هودف بزرگی کوه خانوادها هسووتند ،این طرح را انجام بدهی  .

ساله باشد لازم است در همین مرحله مشخص شود  5است و گروه سنی مورد توجه نیز در در گام اول بهتر است گروه سنی 

رار اسووت طراحی شووود رویکردش چیسووت و چه ضوورورتهایی را مورد توجه قرار می دهد و چه نیازهای را برنامه ای که ق

مد نظر قرار می دهد و اینکه آقای دکتر راد و مجموعه ایشووان می توانند در چه زمینه ای همکاری کنند بینوان نیاز واقیی 

 و این تیامل چگونه اتکاق می افتد .

رویکرد اللاحی نیست و نباید باشد بلکه لازم است رویکردی باشد که در ورود به مدرسه یادوره  رویکرد ما در انجمن مسلما

که به سواختن دیدگاهها و سوازماندهی تککرات و شوناسایی حل مسامل مختلف منجر می  ی بشوودانتقال مبتنی بر فرایندهای

رنامه ه بژدر این طرح همچنین لازم اسووت به جای وا شووود ، بنابراین تییین رویکرد ما در این طرح بسوویار اهمیت دارد .

وزشی و بسوته های آم ن برنامه ای که مدنظرقرار دادی  تهیه کنی آو محتوای را برای درسوی از واژه برنامه اسوتکاده شوود 

ل مبراساس آن بتوانی  وارد عرویکرد و روش ما مشوخص نشوده است تا اما مشوکل ما این اسوت که  خوبی ه  ایجاد کنی  

هزار مدرسوه و دبسوتانی که داری  و تحت پوشش قرار دادن این مدارس و طراحی مدلی برای این  77اسوتکاده از  شووی .

موزشی وجود موزشی که برای این کتابها و محتواهای آآمی کنی  و پشتیبانی افراد و کتابهایی که برای این سویسوت  تولید 

بنابراین هدف ایجاد جامیه متحول ورت می گیرد ، خواهی  داشووت .دارد و لوودور گواهی هایی که از طرین انجمن لوو

مطرح است و انجمن های علمی در این ماموریت که وظیکه اش توسیه جامیه است بینوان دانشگاه نسل چهارم وارد میدان 

قبلتر تا زمان سال شروع می شود ودر مراحل بید سنین  5بنابراین ایجاد ی  سویسوت  آموزشوی که شروع آن از می شوود .

 جهت تولود کود  را در برمی گیردکوه این محتوای آموزشووی در این طرح برای خانواده ها تهیه و تدوین می شووود .

موزشوی با سایر موسسات لازم است مشخص شود که کدام گروه سنی مطرح است و به آخروج از موازی کاری برنامه های 

ها  البته باید در نظر داشت که ورود کتابتا برهمان اساس اقدام کرد. طور ویژه نیاز والدین این گروه سونی خاص چیست

ا وجود ببه راحتی امکان ورود به مدرسووه را ندارند ن و با کیکیت بالا و مورد تایید و بسووته های آموزشووی حتی با نام انجم

رورش یاستهای آموزش و پکشوور ی  پتانسویل خالی دارد اما مخاطراتی را ه  با توجه به ساینکه حاوور مدارس در کل 

بنابراین طرحی که متکی به آموزش و پرورش و بااتکا به برنامه درسی آموزش دارد که لازم اسوت در طرح در نظر گرفت .

رای بنابراین بهتر اسووت طرح را مبتنی بر نیاز خانواده و بطرح را جلو ببری  . دنبال کنی  و  نمی توانی را و پرورش باشوود 

رنامه ای که ب، نیاز به بررسی میدانی و نیازسنجی دقین تری وجود دارد تا براساس آن در نظر گرفته شود سال  5گروه سنی 

قرار اسووت خوانواده هوا را توانمندتر کنی  که بتوانند در زمینه کم  به کودکان خود در دوره انتقال این فرایند را انجام 

دهند .اما اینکه رویکرد این برنامه ای که طراحی می کنی  چه باشوود و توانمند شوودن را چه در نظر می گیری  و منظور از 

که به این توانمندی داری  چیسووت .محتوای مورد نیاز چیسووت و چگونه باید تهیه شووود و  کود  و رویکردیتوانمندی 

چگونه بدسووت خانواده برسوود . همه این مباحث بیانگر این اسووت که این کلید واژه ها لازم اسووت باز شووود و نقطه شووروع 

 .شود  تر لحبت ما و منظور ما از این کلید واژه ها مشخص

 جمع بندی : 

اما  ،می باشدسوال  5ر تمرکز بر خانواده کودکان گطرح مدرسوه خانواده محور پ  از توافن های انجام شوده بیانهدف از 

)اینکه منظور از خانواده پدر و مادر شووود تر مشووخصو خود مکهوم خانواده در این طرح  لازم اسووت حدود قلمرو خانواده 

راحی شووود . طی  برنامه آموزشووی  تا مبتنی بر آن بتوان دیگر( اسووت یا مادر بزرو و پدربزرو یا سووایر افراد تاگیر گ ار

.اما اشد بدسواختن خانواده ها جهت کم  به کودکانشوان به منظور سو ری شدن به دوره انتقال نجهت توانمبرنامه ای که 

در  نیازی خانواده های این گروه سوونی چیسووت و ما بید از آن چهواقیی اینکه رویکرد ما چه رویکردی اسووت و نیازهای 

اولویت بررسوی خواهد بود ،نیاز و دیدیه الولی ما چیست علامت سوالی خواهد بود یآیا نیازی که شما مطرح می کنید با 

 آنچه انجمن در نظر می گیرد و در نظر دارد دری  سطح خواهد بود یا خیر ی

 



ند فاایی خارج شود و بتوا هییت ایزوله شدتا نهایتا انجمن به آن مسئولیت اجتماعی که بیهده دارد برای خروج از آن وض 

بنابراین ما قصوود نداری  فقب به لوورف کسووب منکیت و کسووب که دیگران به آن ن رداخته اند را مورد بررسووی قرار دهد .

بنابراین ضمن مشخص شدن مکاهی  مهمی چون خانواده ، که منظور از خانواده در .  داده باشی  درآمد لورفا کاری انجام 

منظور چه کسوانی هسوتند ،منظور از توانمند سواختن و توانمندی خانواده دقیقا چه چیزی است ، محتوای مورد  این طرح

ه به گشت اینکه ما)انجمن ( و شما  )موسس علاوه براین ،نیاز چیست و چگونه باید تهیه شود و چگونه بدست خانواده ها برسد .

که  بنابراین با توجه به ابیادیوز در مورد این مباحث لووحبت نکردی . کوارآمود( چگونه این کار را با ه  انجام بدهی  هن

 هنوز مشخص نشده است لازم است در این زمینه جلسه دیگری به این بحث اختصاص داده شود .

 

 دستور جلسه بیدی : 

 توافن در مورد مکاهی  اساسی طرح  .1

 رویکرد اللی طرح مدرسه خانواده محور  .2

 چگونگی طراحی دوره و نحوه مشارکت با موسسه به گشت کارآمد  .3
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 دکتر آسیه آل مراد دکتر زهرا احمدی دکتر نفیسه رفیعی
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