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 2رحمت اله خسروی

 

 مقدمه

 معلمانبرنامه درسی، این  در ، طورکلیبه است.درسی  گرایانه نسبت به برنامهمنعکس کننده رویکرد سازندهبرنامه درسی روئیدنی     

فعاالنهه  طوربه محیط یادگیریو  هاآندر تعامل با  فراگیرانکه  کنندمیشرایطی فراهم  بخش، لذتتجارب مجموعه ای از  تدارکبا 

هها، ثر درگیر شدن فراگیران در فعالیت، یادگیری در ادر برنامه درسی روئیدنی حقیقت درپردازند. کشف ایده ها و عقاید می تولید و ه ب

دسهت اندیشمندان و  بسیاری از توجه ،روئیدنی برنامه درسی رویکرددر حال حاضر  شود.ها حاصل میها، گفتگوها، و یا کاوشآزمایش

مفههو  برنامهه  تعریهف و، ابتهدا حاضر مقالهدر  را به خود جلب کرده است.در سراسر جهان   برنامه درسی عرصه آموزش و اندرکاران

کهه  س ارزش افزوده و کاربرد بالقوه ایسپ، شودمی ارائهپیشینه آن در متون و منابع تخصصی ها و ویژگی همچنین درسی روئیدنی و

 .مورد بحث قرار می گیردیاست گذاری های مربوط به آن دارد، و سبرای رشته برنامه ریزی درسی  این مفهو 

 و مفهوم برنامه درسی روئیدنی تعریف

عنوان تجربیات یاادییری ا  یایت تییایش ن ادم و مبناسا  باا برنامه درسی روئیدنی را به (1996)3شیرر و همکاران    

 یابرنامهرا برنامه درسی روئیدنی  (،2018)4مبیش اصالن .کنندمی تیریفدر یک موقییت خاص،  میلمانعالیق کودکان و 

ا   یامجموعاهایاش برناماه شاام  رویکرد رجیو امیلیا اسبوار است.  که بر یایه دانسبه و نیا های کودکانمببنی بر عالیق 

( برنامه درسی از طریق گفتگهوی 1993)5دال  عمبه. روندیمیادییری است که عالیق و نیا های کودکان را ن انه  یهاتیفیال

برنامهه درسهی روئیهدنی بدیش مینا که  و دیگر حامل نظا  دانش معین نیست. ردیگیم، شکل روئیدنی به خود آموزدانشبین معلم و 

دانش را از طریهق  فراگیرانبرای انتقال به فراگیران نیست بلکه یک فرایند پویایی است که در آن معلمان و  شدهشناختهدانشِ قطعیِ 

برناماه درسای روئیادنی کاه  انادکردم خاطرن اان، (1994)6جاون  و نیماو .دهنهدیمهگفتگو و مذاکره کشف کرده و توسهعه 

فکاری  ا لحاا ، یاساگوو مرباو  و اجبمااعی ا لحاا ا  برنامه درسی است که برای دانت آمو ان  یایونه کنندمفیتوص

برنامه درسی روئیادنی ایاش اسات کاه کا   اصلی ییام ،هاآن  عمبهاست.  داریمینفردی  ا لحا درییر کنندم و جذاب، و 

و  جاون کاه  طورهماان .شاودیماحاصا   و ...( دانت آماو انکالسی)میلم،  کنندیانم ارکت  تیام  ی اجریان یادییر

، بلکاه شاودینمدانت آمو ان ساخبه  عالیقبرنامه درسی روئیدنی هری  صرفاً بر مبنای  ،اندکردم( اظهار 1992) 7رینولد 

                                                           
1. Emergent Curriculum 

 روم علوم تربیبی دان وام فرهنویاناسبادیار ی  .2 
3 . Sheerer & et al 
4. Metin Aslan 
5 . Doll 
6 . Jones & Nimmo 
7 . Jones and Reynolds 



 

 

هماوارم  ،برناماه درسای روئیادنی کاهشیا ذکرقابا نکباه  .ردیییممانند میلمان و والدیش نی  مبنا قرار  شرکاعالیق سایر 

 باا .نیسات تصاورقاب  آغاا کاه در  استو امکانات جدید  هاتیظرفم یذیرش و همی ه آمادداشبه در حال تکام   ماهیت

 نکودکاایک برنامه سا ندم یرایانه بر ایش فار  مبکای اسات کاه  عنوانبهبرنامه درسی روئیدنی به آنچه ذکر شد،  توجه

 هاایواقییت، نیا ها و هاقوتبرنامه درسی یاسگووی عالیق،  یهاتیفیالکه  کنندیمعم    یآمتیموفقوقبی در یادییری 

میلمان، دانت آمو ان، اب ارهای تدریس و محیط یادییری در یاک  در ایش نوع برنامه درسی طورکلیبه باشد. هاآن  ندیی

 . یمارندمییفبوو به امر یادییری همت  مببنی بر ، م ارکبی، ویذیرانیطاف فضای

  برنامه درسی روئیدنی هایویژگیو  پیشینه
(، 2001)9(، جون  و همکاران1997)8کمپ و کوی برِدِ ا  قبی   روئیدنی توسط بسیاری ا  محققان و اندی مندانبرنامه درسی     

محققان، فرایند  ایش... موردمطالیه قراریرفبه است. و  (2009) 13اسبیسی(، 2004)12(، یو لی1994)11جون  و نیمو(، 1997)10بوث

که در آن رشد و یادییری فراییران ا  طریق انجام دادن  انددانسبه محور / تجربهعم  یک فرایند برنامه درسی روئیدنی را

حققان به ایش نبیجه ا  م دیور برخی. شودمیحاص   و انیطاف در یک فضای مببنی بر تیام  موردعالقه هایفیالیتا   ایمجموعه

رویکرد برنامه درسی مببنی بر یروژم یا  ماننداند که برنامه درسی روئیدنی میموالً با اعمال و اقدامات یدایوژیکی خاص رسیدم

کنند . برخالف مدارس میمول که تالش میمرتبط است (16،2000؛ کب  و شارد2001، 15) هلم و کب 14رویکرد رجیو امیلیا

کنند که در آن تأکید می تلفیقیهای ا  هم تفکیک کنند، مدارس رجیو امیلیا بر یروژم  مانی خرد هایقال ر د را درسی موضوعات

کنند که در برنامه ( اذعان می1994جون  و نیمو)(. 2004، 17شوند)یاندینیمی هاآن ها درییر یادییریفراییران رو ها یا حبی مام

شوند. یک ارتبا  کان به تفکر و م ارکت در  ندیی رو مرم و یادییری فراخواندم میدرسی مببنی بر رویکرد رجیو امیلیا، کود

عنوان در مدارس مبکی بر رویکرد رجیو امیلیا به میلمانعمیق و قوی بیش تیلیم و تربیت و تجربیات  ندیی وجود دارد. 

با کودکان همکاری  میلمانیردا ند. نه میتسهیلوران، به هدایت یادییری ا  طریق همیاری، یرست کردن، ت ویق و عم  فکورا

دهند. ایش یوش می هاآنهای تفکر و عالیق کودکان، با دقّت به یفبووهای تر ا  مهارتکنند و برای کس  یک فهم عمیقمی

یردا انی چون یهبا اتکا بر آثار نظرییرو رویکرد رجیو ایمیلیا  میلمانکند. ها مبنایی برای برنامه درسی روئیدنی فراهم مییفبوو

 همیارانهییرند و به فلسفه تربیبی مببنی بر روابط ویووتسکی و ییاژم یادییری را یک فرایند فیال و م ارکبی در نظر می ،دیوئی

یک یادییرندم است. حال با توجه به آنچه دربارم رویکرد رجیو امیلیا ذکر شد،  مثابهبه فردکنند و بر ایش باورند که هر افبگار می

که با اببناء بر عالیق  ای استاند، برنامهکردم( اشارم1994طور که جون  و نیمو)برنامه درسی روئیدنی مبکی بر ایش رویکرد همان

شود. موضوعات یادییری در ایش برنامه درسی ا  یفبوو با کودکان، ا  وقاییی که در جامیه و خانوادم اتفاق کودکان ساخبه می

با همکاری  میلمانییری برنامه درسی روئیدنی، ییرد. برای شک شدم کودکان ن أت میالیق شناخبهافبد و همچنیش ا  عمی

های کودکان برای بهبود یروژم کنند و ا  ایدمبینند، حمایت والدیش/ جامیه را جل  مییکدیور اب ارها و منابع موردنیا  را تدارک می

جان اندی مندانی چون  هایاندی هتاریگی برنامه درسی روئیدنی در  ا نظر، عالوم بر آنچه ذکر شد ییرند.یادییری بهرم می

یا موضوعاتی که کودکان را درییر و  هایروژمبرنامه درسی حول  یدهسا مان( ا  1902)دیوئیری ه دارد.  18دیوئی

                                                           
8 . Bredekamp & Copple 

9 . Jones et al. 
10.  Booth 
11 . Jones & Nimmo 
12 . Yu-le 
13 . Stacey 
14 . Reggio Emilia 
15 . Helm & Katz 
16 . Katz & Chard 
17 . Gandini 
18 .John Dewey 



 

 

ا  طریق تجربه  ندیی رویدادی است که  او همچنیش خاطرن ان کردم که یادییری ، حمایت کردم است.سا دمی مندعالقه

 ما که تجاربی بلکه  یرددنمیمنجر به رشد و یادییری  ایتجربه(. الببه باید یادآور شد، هر 1938، دیوئی)شودمیحاص  

منبهی به یادییری  ،کنندمیوادار  هاالیم عکس و اعمال، ،هااندی ه احساسات، را به تأم  دربارم

 ،برانوی د را کنجکاوی کنند که تالش تجربه نوع فراهم کردن آن برای بایسبی  میلمان(. 139،ص1916،دیوئی)شوندمی

، دیوئیکند) تقویت دارمسئله هایموقییتدر  را فرد مقاصد و و عالیقکند  تقویت را عم  اببکار خالقیت و

کودکان نی  در ایش برنامه  تمرک  بر  ندیی واقییعالوم بر اهمیت عنصر عالقه و تجربه در برنامه درسی روئیدنی،  (.38،ص1938

 "یوید:سا ی کودک برای  ندیی واقیی میو در حمایت ا  مفهوم آمادم بارمدرایش( 1990)دیوئیدرسی بسیار حائ  اهمیت است. 

 .(9)ص "مدرسه بایسبی به  ندیی مرتبط شود و کودک به یک شیوم میمول و آشنا در آنجا کس  تجربه نماید
تریش شادی، انرژی و سر ندیی ا جمله مهمد که ندهن ان می جملوی ر حو م برنامه درسی روئیدنیشدم دمطالیات انجام    

برنامه درسی با (؛ در ایش 1388)فبحی واجاریام و همکاران، اندکردمکودکانی است که ایش نوع برنامه درسی را تجربه های م گصه

 انجمش .شودمیو سر ندیی در فراییران ایجاد و تقویت  مندیقهعالدر محیط یادییری، حس مسبقر شدن جو آ اد و دموکراتیک 

( 1991) مبحدماالتیا تربیت و تیلیم یهابگت در اولیه کودکی مبگصصان ملی انجمش و جوانان تربیت و تیلیم ملی

نق  ا  شیرر و )به انددادمقرار  تأکید مورد  صریح طوربهرا  فراییران ذوق و عالقه بر مببنی درسی برنامه ی یرطرح

 ،عالیق انبا  برنامه ناسا یار کی تحم  مکانِعنوان بهنه را محیط یادییری  ، کودکاندر برنامه درسی روئیدنی(. 1996همکاران، 

فلسفه حاکم بر برنامه ، درواقع  (.1995، 19ه)لوینکنندمی تلقی خود هایتواناییها و ظرفیت ابرا  آ ادانه یبرا مکانیعنوان بلکه به

به آ ادی عم  و م ارکت است و بر ضرورت وایذاری  قائممحدودیت و ان وا نیست بلکه  قائ  بهدرسی روئیدنی 

ادی در خصوص آ و محیط یادییری تأکید دارد.  آمو دانتدربارم برنامه درسی به جریان تیام  میان میلم و  یرییمیتصم

یوید که کودکان را در دسبیابی به حقیقت، برنامه درسی به میلم می" رددامی( اظهار 1902) دیوئیبرنامه درسی، عم  فراییر در 

 (. 276)ص"های خود آ اد بوذارندها و توانمندی یبایی، ظرفیت

. در ایش راسبا، سا دمیدرسی مبمای   هایبرنامهی است که آن را ا  دیور هایویژییبرنامه درسی روئیدنی دارای     

 ا :  اندعبارتکردم است که  رای برنامه درسی روئیدنی ذکر( ینج ویژیی ب2009اسبیسی)

یاسا  دادن باه نیا هاای و عالیاق مب یار  منظورباهبرناماه درسای  ایشنیست:  20برنامه درسی روئیدنی یک فرایند خطی -1

 تکام  است.  مداوم در حال طوربهمیلمان  یهاتیاولووالدیش و جامیه، و  یهادغدغهکودکان، عالیق و 

را   انیهاخانوادمدر ایش نوع برنامه درسی میلمان به نحو بهبری کودکان و است:  یاچرخهبرنامه درسی روئیدنی فرایند  -2

، باا یذارنادیماباه اشابراک  هااخانوادمرا باا همکااران و   انیهادمیا، کنندمی، یادییری کودکان را م اهدم شناسندیم

 .کنندمیا تحت نظارت قرار دادم و  آن را ثبت و ضبط ، فرایند یادییری رکنندمیتیام   کودکان

 ی یارطرحی یاذیرانیطاف طورباهکاار باا کودکاان را  برنامه میلمان و پاسخگو است: پذیرانعطافبرنامه درسی روئیدنی  -3

و بر نیا هاا  است تکام  ت ییر و مداوم در حال طوربهیاس  به عالیق کودکان  منظوربهکه برنامه درسی  یایونهبه کنندمی

 . استو نقا  قوت و عالیق کودکان مبکی 

                                                           
19 . Levine 

ن دم مورد غفلت واقع شود. درواقع برنامه درسی مبکی بر ایش فرایناد دارای بینیبودم و در آن عوام  غیرمنبظرم و ییت "برونداد -درونداد"برنامه درسی تابع فرایند خطی دارای یک . 20 

نامند. ایاش کنساروها ( ایش نوع برنامه درسی را برنامه درسی کنسرو شدم می1994کانیکی و ار شیابی بسبه است. جون  و نیمو)های اجرایی مشدم، محبوای م گص، رویهیک هدف تصریح

را قاورت دهناد، مهام  هااآن وچراچاونشوند و میلم وظیفه دارد محبوای برنامه درسی را ا  داخ  آن کنسرو بردارد و کودکان مجبورند بدون وسیله مبگصصان برنامه درسی ساخبه میبه

 نیست برای ان خوشم م باشد یا نه. 

 



 

 

و  سااالنب رگبارای  ییهافرصاتبرنامه درسی روئیدنی  برنامه درسی روئیدنی بر عنصر همکاری و مشارکت مبتنی است: -4

 کنند.  م ارکت یرییمیتصمتا در فرایندهای  کندیمکودکان فراهم 

میلماان یاادییری را باا کودکاان، همکااران و : کندیمکان و تفکر معلمان را مشهود برنامه درسی روئیدنی، یادگیری کود -5

و  کننادمیدرییار  شاانیریادییارا در بحا  و تأما  ییراماون تجاارب  کنندیانم ارکت هاآن. کنندمیوالدیش مسبند 

خاود  یرییمیتصامو  ی یربرناماه، . در ایش فرایند، تفکارکنندمییادییری را با اسبفادم ا  طیف وسییی ا  اب ارها مسبند 

 . شودمی آشکارمیلمان نی  

تیلیم و تربیت کودکان یک رویداد  -1است:  برشمردمبرنامه درسی روئیدنی را چنیش  هایویژیی(، نی  1989جون  )       

 -2؛ دهدیمرخ  یادییری و در جریان با ی یهاطیمحیادییری در لحظات مگبلف در  بلکهنیست،   شدمی یرطرحا  قب  

قادرت خالقیات  -3 ؛ رنادیییماا  طریق باا ی کاردن یااد  بر ایش فلسفه اسبوار است که کودکان درسی روئیدنی برنامه

بگواهناد  یهر ماانکه کودکان هار کااری را در  ونددیییمو وقبی به وقوع  دیآیمبه دست  هاآنکودکان ا  انوی م درونی 

،عام  ق اانیعالآ ادی عما  کودکاان مطاابق باا  -5فیالیت و عم  مبمرک  باشاد؛ بر  باید برنامه درسی -4انجام دهند؛ 

بارای برناماه درسای روئیادنی های    -6؛ شاودمیمحساوب  هاآن  یآمتیموفقد و رش نفساعبمادبهمهمی برای اف ایت 

 آن را ت ییر دهند.  اعمال انو  هایاس با  توانندیمقطییبی مبصور نیست، کودکان 
رویکارد  ویژیی مهام اسات. ویژیای نگسات هفتنوارندم برنامه درسی روئیدنی دارای   عمبها توجه به آنچه تاکنون ذکر شد، ب    

و محیط یادییری در یک  مینه غنای و  میلمانیرایانه حاکم بر آن است. در ایش نوع برنامه درسی کودکان ا  طریق تیام  با سا ندم

کردم اسات کاه دانات و یاادییری ا  طریاق تیاما  انساان و اشاارم دیاوئیا ند. در ایاش راسابا یردشاد به ساخت دانت و مینا می

توجه به عالیق کودکان، مربیان و والادیش اسات. در  ،شود. ویژیی دوم( در یک  مینه غنی و ییچیدم حاص  می1933،دیوئیمحیط)

هاای یاادییری شارایطی را خلاق کنایم کاه در آن های درس و محیطما بایسبی در کالس"یوید: ( می2002)21ایش خصوص آی نر

(. عاالوم بار ایاش، جاون  و 203)ص"مندی تیقی  کنند. سفر تربیبی باید یک سفر شاد باشد...یادییرندیان فرایند تربیت را با عالقه

. ییاردمیشک  مانند میلمان و والدیش  شرکاسایر  ونی بر مبنای عالقه کودکان برنامه درسی روئید، اندکردم اشارم( 1992)22رینولد 

 اناد کاه(، خاطرن اان کردم1994وقایع غیرمنبظرم و ا  ییت تیییش ن دم است. در ایش مورد، جاون  و نیماو)تأکید بر ، ویژیی سوم

محوری اسات. ویژیی چهارم تجربه دهد.نی  اف ایت میرا  میلمانتنها خالقیت کودکان بلکه خالقیت وقایع غیرمنبظرم نه بامواجهه 

کنند که یادییری فراتر ا  تیام  با یاک مجموعاه دانات موجاود اسات و عمادتاً (خاطرن ان می1993)23بود و همکاران ،بارمدرایش

خساروی که  طورناست. هما  ایی خالقیت ی ویذیرانیطاف ویژیی ینجم، شود.رویدادی است که ا  طریق تجربه  ندیی حاص  می

اند، در برنامه درسی روئیدنی با برقراری جو آ اد و دموکراتیک و یرهیا  ا  اسابقرار کردمخود اشارم مطالیه( در 1391و مهرمحمدی)

ارتباا  با نادیی واقیای کودکاان اسات. جاون  و ویژیای ش ام، کناد. جوّ بسبه و کنبرلی، خالقیت کودکان رشد و تکثیر ییدا می

 برناماه اوست، بنابرایش، "انسان و بهبود  ندیی یرورش" تربیت و وقبی هدف تیلیم اند که،ر ایش خصوص یادآور شدم( د1994نیمو)

... تجاارب "کردم که( اشارم1990)دیوئی .دهد در کانون توجه خود قرار را  ندیی بایسبی تربیت و تیلیم اصلی عنصر عنوانبه درسی

رو، یادییری مسبل م ایجاد یک ییوناد اریانیاک بایش تناس  داشبه باشد. ا ایش هاآنی واقیی آمو ان در مدرسه بایسبی با ندیدانت

کودک و محیط  ندیی او است... مدرسه بایسبی به  ندیی واقیی مرتبط شود و فراییر به یک شیوم مبیارف و آشنا در آنجاا تجرباه 

ال م  یابرناماهعنصر ارتبا  برای رشاد هار با یکدیور است.  ویژیی هفبم، ارتبا  میلمان، فراییران و والدیش (.9)ص"کس  کند

. یفبواو ردیاییماا  طریق یفبووهای موجاود در اجارای برناماه صاورت  ارتبا (، 2006) 24سایب است. بر طبق دیدیام 
                                                           
21 . Eisner 
22 . Jones and Reynolds 
23 . Boud et .al. 
24 . Seitz 



 

 

اسات کاه  کردماشاارم( 2006)25ییباری باارمشیدرا. اساتاطالعات بی بر دربارم کودکاان  یآورجمعروشی برای  درواقع

، کننادمیوقبی کودکان نظرات ان را به همساالن خود بیان او   عمبهکه ارتبا  برقرار نمایند.  رندیییمکودکان وقبی یاد 

که چوونه ا  نظرات خود دفاع کنند. مضاف بر ایش، در یک یفبووی فیال، امکان ایش وجود دارد که کودکاان  رندیییمیاد 

 . (2006ند)ییبری، اجبماعی خود را بهبود ببگ  یهامهارت
 مربوط به آن  یهایگذاراستیس/ کاربرد بالقوه مفهوم برنامه درسی روئیدنی برای رشته و افزودهارزش
( 2007)26کاه دالکاه و همکااران طورهماانیاک الواوی برناماه درسای،  عنوانباهبکار ییری سیسبم روئیادنی نوارندم،   عمبه    

 :است کنندمکمک ،و آمو ش دربارم برنامه درسی یرییمیتصمو  ییذاراستیسبرای  منظر دوا   کمدست، اندکردماشارم

 کاه  کنادیمادعاوت  داناتنوارش و ایاش ییرندیان را به و تصمیم یذاراناستیسبرنامه درسی روئیدنی ، کهشیا منظر نگست

اسات و ناه  رییاذامکانناه  هااآن اما کاه کنبارل ک کنندمیروئیدنی عم   یهاسبمیس عنوانبهآمو ان و میلمان دانت  یهاذهش

و دسات  هااتیظرفدرسی مبناس  باا  یهابرنامهدربارم  یرییمیتصمروی آوردن به سیاست آ ادسا ی  ایش وجه به مینایمطلوب. 

در ساطوح یااییش  ژمیوباهدرسای  یهابرناماهکامالً تجوی ی و مبمرک  برای  یرییمیتصمهایی است که منجر به شسبش ا  سیاست

درسی، بسیاری  ی یربرنامهمبمرک  در  یرییمیتصمو  ییذاراستیسدر توضیح بی بر منظر نگست باید یفت ییرو حصیلی است. ت

کاه در آن میلام  شاودمی اجارادر یک محیط بسابه و کنبرلای  هاروشکه مؤثرتریش و کارآمدتریش  کنندمیتصور ا  میلمان هنو  

در  میلماان یهاایناکاام. ایش در حالی است که ری ه بی بر کندیمبه دانت آمو ان منبق   را شدمیبندبسبهدقیق محبوای  طوربه

در نقاد برناماه درسای تجاوی ی و نقات سانبی و  (1994آی نار) .تصور و بااور اساتبه ایش  هاآن یوفادار امر آمو ش و یادییری،

کاه در آن میلام طباق قواعاد  دهادنمی بمیماول و الواورتاش باه فر برنامه درسای فرایند ،است که کردماشارممیلم  کارانهمحافظه

  .ستیاجرا ن طراحی و نیا  ا  مداخله میلم درصحنهبرنامه درسی بی شیبهبر شدم مجری وفادار برنامه درسی باشد.تیریف

   را باه ایاش  دیانرنییمیتصمو  یذارانسیاستبرنامه درسی روئیدنی اینکه، مبأثر ا  منظر نگست است  ینوعبهکه ایش دوممنظر

در  آماو دانتبایش میلام و  شادمی یربرنامهو  محدود، به تیامالت برنامه درسییک  یهاتیم و  هاظرفیتکه  کندیمدرک دعوت 

دیوار عناصار مارتبط  باا یفت، تیامالت دانت آمو ان باا یکادیور، باا والادیش و توانیمدر توضیح بی بر . شودمیمنحصر ن کالس

برنامه درسی نبایاد در حابس و حصاار یاک ناوع تیاما   روشیا ا دا م تیامالت دانت آمو ان با میلم، مهم است.محیطی به همان ان

ایاش  میناه جاون  و باا محایط را در کاانون توجاه قارار دهاد.  در  آماو دانتخاص باقی بماند، در عو  بایسبی تیامالت وسایع 

 شاانیاجبماع محیط در که یطی فراهم کند که کودکان به عناصر و افرادیبرنامه درسی باید شرا اندکردم خاطرن ان(، 1994نیمو)

 محلای، کبابادار به بایسبی بلکه باشند، داشبهارتبا  و تیام   خانوادم و میلم با بایسبی تنهانه کودکان.میرفی شوند کنندمی ندیی 

 .شوند میرفی نی  و ... ین انآتت مأموران و یلیس،

عاوار  و ییامادهای  تنهاناه، برنامه درسی روئیدنی و آ اد نظیر یذیرانیطاف هایبرنامه کاربردحرکت به سمت بدیش ترتی  با        

، یادییری اشبیاق بهبه سب  حضور عناصری چون  بلکه ا  بیش خواهد رفت درسی بسبه و کنبرلی دارند هایبرنامهناخوشایندی که 

،  اثربگ ای آماو ش و یاادییری تضامیش و رضاایت هابرناماهایش در  واقیی ندییبا ارتبا  ، درییری در عم  و خالقیت، م ارکت

فرهنوی)ذهنیات و نوارش  های یرسااخت مهیااکردنمسابل م  البباه تحقاق ایاش مهام حاصا  خواهاد شاد. شرکاء برنامه درسی

م  انسانی، و تأمیش منابع و امکاناات به عواال م  هایآمو شبرنامه(، ارائه  کنندیاناسبفادم، تصمیم ییران، مجریان و یذارانسیاست

 . باشدمیبرنامه  موردنیا 
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