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ابولفضل

بختیاری1

مقدمه
با مطرح شدن نظریههای یادگیری (رفتاری ،شناختي ،اكتشافي ،سازندگرایي) و تأكید آنها ،بر نیازهای یادگیرندگان و تأكید
بر ارتباط آموزش با زندگي واقعي و ایجاد شرایط واقعي برای یادگیری و توجه به رویکرد سیستمي در آموزش باعث شد،
كه كاربرد ابزارهاو وسایل در آموزش جایگاه و اهمیت ویژهای پیدا كند .این تحوالت و پیشرفتها منجربه تغییر دیدگاههای
جاری و پیدایش نگاههای جدید و جامع نسبتبه آموزش و استفاده از ابزارها و وسایل در آموزش گردید .حاصل آنکه منجربه
طرح «بستة آموزشي» گردید .بستة آموزشي در برنامههای آموزشي مختلف از جمله در برنامههای درسي نیز مورد استفاده
قرار گرفت چنانكه در فرایند برنامهریزی درسي در مرحله طرحریزی عناصر برنامة درسي پساز تنظیم توالي اهداف و محتوا
به تهیة بستة آموزشي (تعیین اجزاء بسته) پرداخته ميشود .در این نوشتار تالش ميشود كه چیستي و چرایي بستة آموزشي
در برنامة درسي مورد بحث قرار گیرد .عوامل شکلگیری بستة آموزشي (خاستگاه بستههای برنامة درسي) در ادامه بیان
شده است:
عوامل پیدایش بسته آموزشي
عامل اول « :نهضت اصالح محتوا»
بهبود (بهسازی) محتوا همیشه از دغدغههای برنامهریزان درسي و صاحبنظران تربیتي بوده است ،یکي از علل پیدایش
بستة آموزشي تجدید نظر در برنامةدرسي بود كه بین سالهای  1950و  1960در ایاالت متحده اتفاق افتاد و كوششهای
زیادی در زمینة تغییر و اصالح محتوا و روشهای آموزش صورت پذیرفت .تمركز این تالشها بر بهبود و نو كردن محتوای
عرضه شده در آموزش عمومي بود به این منظور دورههایي برای علوم اجتماعي ،علوم آزمایشگاهي(علومتجربي) ،زبان
انگلیسي و ریاضیات برنامهریزی شدند .این دورهها برای ارائة اثر بخشترین دیدگاه در هر رشتة درسي در قالب اصطالحاتي
 .1عضو هیئت علمي دانشگاه فرهنگیان
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كه دانشآموزان ميتوانستند آنها را درک كنند ،طراحي شدند .با پیدایش این رویکرد( ،نهضت اصالح محتوا) ،برنامههای
درسي جدید ،روشهای پژوهشي را مورد تأكید و توجه قرار دادند .در نتیجه دانشآموزان به تحقیق در بارة ماهیت رشتة
درسي پرداختند و با استفاده از روشهای اكتشافي كه بر بهكارگیری مستقل فرآیندهای رشتة برنامة درسي تأكید داشت،
تشویق شدند .از سوی دیگر در برابر شیوههای تعلیم وتربیت پیشین كه براساس حفظ مطالب ،مشقنویسي و تمرین پي
ریزی شده بود ،بستههای برنامة درسي در پاسخ به تقاضا برای تغییر و تحول برنامههای درسي و بهصورت انتخابهای چند
گانه برای دانشآموزان و معلمان تدارک شدند كه بر مهارت كاربرد روشهای خاص ،مانند روشهای حل مسئله و مشاهده
كردن و اثبات كردن تأكید داشتند .این نوع بستههای آموزشي ،برای تدارک منابع یک دورة یکساله یا دورههای طوالنيتر
طراحي شدند.
عامل دوم « :نهضت یادگیری عملي»
عامل دوم پیدایش بستههای برنامة درسي ،پیشرفت «مکتب روانشناسي رفتاری» بود .در این مکتب ،آموزش بهعنوان
فرایند كنترل یادگیری درنظر گرفته شده بود و از طریق بستههایي كه شامل راهنمایيها ،بازخوردها وآموزشهای برنامه
ریزی شده بود ،ارائه ميشد« .مدرسه محوری» ،محصول این جریان مطالعاتي بود .یکي از جنبههایي كه در این نوع بسته
ها مورد توجه قرار گرفت ،جنبة عملي آنها بود كه شامل هدفهای رفتاری ،معیار انجام وظایف (استاندارد عملکرد)،
یادگیری خودگام 1بود كه باعث افزایش تدریجي دشواری یادگیری مطالب و مشاركت فعال یادگیرنده و ارائه بازخوردهای
الزم ميشد .جاندیوئي از جمله صاحبنظراني است كه به تجربه و یادگیری عملي تأكید دارد و رویکرد پراگماتیسم (عمل
گرایي) محصول تفکرات او و اسالف وی است بستههای آموزشي برنامة درسي تحتتأثیر رویکرد عمل گرایي گسترش یافته
بود ،ميتوانست برای دورههای آموزشي بلندمدت و یا یک دورة كوتاهمدت (15دقیقهای) برای آموزش یک مفهوم مورد
استفاده قرار گیرد.
تعریف بستة آموزشي
بستههای آموزشي برای مقاصد مختلف آموزشي سازماندهي و مورد استفاده قرار ميگیرند.همه انواع بستههای آموزشي در
دو دستة بزرگ قابل تقسیم و طبقهبندی هستند:

دایرهالمعارف برنامة درسی نور ،صفحه 1- self paced lerning 86
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 -1بسته های آموزشي با توجه به هدف دوره آموزشي مرتبط؛
 -2بسته های آموزشي با توجه به برنامة درسي مرتبط .
تعریف دستة اول :عبارتست از مجموعه منابع ،مواد و ابزارهای آموزش هماهنگ كه برای نیل به هدف آموزش خاص سازمان
یافته است .تعریف دستة دوم :عبارتست از بخشي از یک برنامة درسي است كه شامل مجموعه نرمافزارها و سختافزارهایي
كه با بهرهگیری از فناوریهای جدید و قدیم به شکل ساده یا پیشرفته با توجه به اهداف برنامه سازماندهي شده است.
در این نوشتارتعریف نوع دوم مورد توجه است.
از آنجا كه آموزش فرآیندی است كه معموالً بههمراه یک برنامه درسي ومجموعه روشهای یاددهي -یادگیری مرتبط
وكنش معلم و دانشآموز در یک موقعیت تربیتي انجام ميگیرد ،بنابراین برنامهریزی درسي بهعنوان جزئي از برنامة آموزشي
عبارت از ،برنامهریزی فعالیتهای یاددهي -یادگیری بهمنظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرندگان است .بستة
آموزشي بهعنوان بخشياز برنامة درسي ميتوانددر این فرآیندكمک مؤثرارایه نماید.
اجزای بستة آموزشي در برنامة درسي
بستههای آموزشي دارای اجزایي هستند كه باتوجه به اهداف آموزشي یا برنامةدرسي مرتبط انتخاب و سازماندهي ميشوند
و در بستههای برنامة درسي اجزای بسته ،برحسب نقش آنها به دو دسته تقسیم ميشوند.1 :اجزای اصلي شامل ،كتابهای
دانشآموز ،معلم ،كار وارزشیابي .2اجزای كمکي(تکمیلي) شامل نقشهها ،فرهنگها ،فیلمها ،ویدئوها ،اسالیدها،
كاربرگها،پاورپوینتها ،و فایلها و نرمافزارهای كامپیوتری و اینترنتي.
اجزای مجازی بستة آموزشي
اجزای بستة آموزشي از نظر دسترسي فیزیکي به آنها به دو دسته تقسیم ميشوند -1،اجزای واقعي؛ -2اجزای مجازی؛
اجزای واقعي :اجزایي هستند كه بهشکل مستقیم قابل دسترسي نیز هستند مانند :تجهیزات دیداری -شنیداری ،وسایل
آموزش ،و ...اجزای مجازی :اجزایي هستندكه از طریق اینترنت و شبکههای مجازی قابل دسترسي هستند مانند :موبایل
(تلفنهمراه) ،كامپیوتر (وبالگ) ،شبکههای اجتماعي.
 -1تلفن همراه :با امکانات جدیدی كه تلفنهایهمراه به آن مجهز شدهاند از آنها ميتوان بهعنوان تبلت سبک استفاده
كرد و در اینترنت به جستجو پرداخت و بهصورت مجازی از وسایل آموزشي ،نمایشي ،وسایل آموزش مرجع ،وسایل
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آموزشي گروهي ،تجهیزات دیداری -شنیداری ،امکانات تشریحي ،تصویری ،مطالب علمي -اجتماعي و بسیار موارد دیگر
یک بستة آموزشي استفاده كرد و به درون كالس برد همچنین ميتوان عکسها ،اسالیدها ،فیلمها ،متون نوشتاری،
پاورپوینت ،نمونه سواالت ،فایلهای صوتي در موبایل ذخیره كرد و با اتصال به رایانه یا تخته هوشمند در كالس درس
آنها را مورد استفاده قرار داد .بنابراین تلفنهمراه بهعنوان یک جزء فراگیر در بستة آموزشي یا بهعنوان یک بستة
آموزشي ميتواند مورد استفاده قرار

گیرد1.

 -2وبالگ  :یک امکان جدید برای نوشتن ،ثبت وضبط و مستندسازی تجربهها ،توسط معلمان و آموزشكاران بهمنظور
استفادة آن در اهداف آموزشي است و همچنین از وبالگ برای ترویج و اشاعه برنامة درسي جدید و تبادل دانش،
اطالعات تجربیات و رویههای عملي ميتوان استفاده كرد و در صورت استفاده از وبالگ بهعنوان یک مرجع آموزشي
الزم است استانداردها و شاخصهایي تدوین آن مورد توجه قرار گیرد تا از آن بهعنوان یک بستة آموزشي برای یک
برنامة درسي بتوان استفاده

كرد2.

 -3شبکههای اجتماعي :یکياز اصليترین عوامل فضای مجازی را تشکیل ميدهد و یکي از مهمترین ابزارها و قابلیتها و
امکانات است كه تأثیرات عمیقي بر جنبههای اجتماعي كاربران دارد .باتوجه به نقش و اهمیت شبکه اجتماعي از آن به
عنوان مکاني برای اشتراکگذاری علمي و ابزاری جهت بهبود آموزش و یادگیری ميتوان استفاده نمود ،و سازمانهای تعلیم
و تربیت برای حفظ بقا و رقابت و برگزاری عدالت آموزشي از شبکههای اجتماعي ميتوانند اشاره كنند .شبکههای اجتماعي
را ميتوان به عنوان شیوه برقراری ارتباط میان شاگرد و معلم و روشي برای آموزش (تدریس) در سطوح مختلف تحصیلي
مورد استفاده قرار داد بهگونهای كه دانش آموزان دامنه فرآیند یادگیری خود را به خارج از محدوده كالس گسترش دهند و
از آن برای فرایند خلق دانش و به اشتراکگذاری محتوا استفاده كنند.
شبکههای اجتماعي همچنین بهعنوان روشي در موارد زیر مورد استفاده قرار

 -1بستة آموزشی برنامة درسی و یادگیری اثر بخش ،ص 68
 -1بستة آموزشی برنامة درسی و یادگیری اثر بخش ،ص70
 -2مقالة بررسی كاربرد آموزش و شبكههای اجتماعی ،ص2
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ميگیرند3.

 ارتباط با همکالسيها (معلمان)؛ ارسال سؤاالت از اساتید و دریافت پاسخ؛ دریافت و ارسال تکالیف درسي؛ اطالع ازموضوع جلسه درس بعد و آمادگي برای كسب مطالب جدید؛ اشتراکگذاری متنها و تصاویر آموزشي و منابع آموزشي
و كمک درسي؛ اشتراک گذاری فیلمهای آموزشي؛اشتراکگذاری جزوات درسي توسط معلم؛ تشکیل گروههای مجازی
مركب از معلمان یا دانشآموزان برای مباحثه و تعمیق مطالب درس؛ طرح سؤاالت و ابهامات درسي از معلمان و
دریافت بازخورد .
انتخاب و سازماندهي اجزای بستة آموزشي
انتخاب و سازماندهي اجزاء بستة آموزشي براساس معیارهایي صورت ميگیرد .این معیارهاباتوجه به اهداف و اصول برنامة
آموزشي یا برنامة درسي مرتبط تعیین مي شود و با شرایط و امکانات اجرائي آنها تناسب دارند .از جمله این (معیارها)
مالکها ميتوان به هدفها (عیني) ،ویژگيهای (فني آموزشي) ،قابلیت دسترس ،قابلیت اجرا ،مقرون بهصرفه بودن و...
اشاره كرد .ضمن ًا معیارهای مذكور ميتوان در ارزیابي كیفیت وكارآیي اجزای بستة آموزشي (برنامة درسي) مورد استفاده
قرار گیرد(قورچیان.)1372 ،
استقرار اجزای بستة آموزشي
همة اجزای یک بستة آموزشي را شاید نتوان در یک بسته قرار داد و بهكالس آورد زیرا حمل برخي از اجزاء بسته بهدلیل
حجم زیاد یاسنگیني آنها دشوار یا غیرممکن است همچنین قرار دادن برخياز اجزاء در بسته ممکن است موجب آسیب
دیدن آنها شود .بنابراین ميتوان اجزای قابل حمل مورد نیاز را در بسته قرار داد و اجزای حجیم و سنگین را در مکاني
مناسب در مدرسه قرار داد تا هنگام نیاز به آن مکان مراجعه و آنها را به كالس آورد و پس از استفاده ،آنها را به همان
مکان بازگرداند مانند ،نقشهها ،چارتها ،كرة جغرافیایي ،كتابهای علمي مرجع ،فیلمهای ویدئویي ،وسایل صوتي وتصویری،
میکروسکوپ ،پوستر ،وسایل آزمایشگاهي و امکانات تکنولوژیکي كه ميتوان آنها را در آزمایشگاه یا كتابخانه یا دفتر مدرسه
یا مركز یادگیری مدرسه یا كالس درس نگهداری كرد و اجزایي مانند مواد یادگیری انفرادی ،انواع مهارتهای شروع،
یادداشتهای طراحي آموزشي ،طرح درسها ،راهنمایتدریس ،مطالب مربوط به هدفهای كتاب ،رهنمودهای مربوط به
سابقه موضوع درسي ،مواد آموزشي تکمیلي ،سؤاالت استانداد و غیر استانداد ،آزمونهای پیشرفت تحصیلي ،راهبردهای
یاددهي-یادگیری را ميتوان در بسته نگهداری و به كالس

آورد1.

 -1اصول وویژگیهای بسته آموزشي مصوب دبیرخانه شورای علمي سازمان پژوه
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درصورتيكه بستة آموزشي (برنامة درسي) با توجه به رویکرد آموزش متمركز طراحي شده باشد .اجزای آن بسته ممکن
است بدون توجه به نیازهای محلي در نظر گرفته شوند ،دراین صورت كاربران این نوع بستهها ميتوانند به اقتضای نیاز
محلي و مدرسه خود آنها را سامان دهند و اجزایي جدیدی را برای تکمیل به آن اضافه یا بوميسازی نمایید .ضمناً برای
سهولت دسترسي به این نوع بستهها ،ميتوان اصل یا اجزای این بستهها را در محلي بهنام مركز یادگیری در مدرسه نگهداری
كرد و در هنگام نیاز آنها را به كالس آورد و پس از استفاده به محل نگهداری باز گرداند
انواع بستههای آموزشي
بستههای آموزشي را ميتوان باتوجه به مقاصد مختلف از جمله،موضوع دوره  ،مخاطب دوره ،هدف دوره آموزش یا برنامه
درسي مورد نظر وتهیه وتنظیم نمود كه به برخي از آنها اشاره مي كنیم
 -1بستة آموزشي و هدف آموزش :اولین ویژگي بستة برنامة درسي آنستكه برای تحقق مجموعهای ازهدفهای خاص
تدارک شده باشد .این هدفها ميتوانند به شکل وسیعي بر یادگیری یک فرایند متمركز باشند ،مانند فرایند یک
دادرسي و یا فرایندی كه فراگیرندگان را به سمت مهارتها و محتوای خاصي هدایت كند .اغلب این هدفها به
مهارتهای رفتاری تبدیل ميشوند و ميتوان آنها را به مؤلفههای وظایف (عملکرد) اختصاص داد .یک مجموعه از
هدفها ممکن است به همة یادگیرندگان اختصاص یافته باشند (اهداف مشترک) و یا با توجه به تفاوتهای فردی،
پیچیدگي وظایف و قدرت آفرینندگي [خالقیت] ،از یکدیگر متفاوت باشند (اهداف اختصاصي).
بستة آموزشي با توجه به هدف همچنین ميتواند برای یک برنامة درسي یا یک دورة آموزشي یا یک كالس درس تهیه
شود .و مجموعة اجزای هماهنگي را تشکیل ميدهد كه برای نیل به هدفهای خاص آموزشي طراحي شده است ،مانند
منابع و رسانهها (صوتي ،تصویری ،چاپي ،الکترونیک) و وسایل وابزارها مبتنيبر فناوریهای قدیم و جدید (نرمافزارها
و سختافزارها ) و...
 -2بستة آموزشي برحسب نوع مخاطب :این نوع بستهها به چند دسته تقسیم ميشوند كه مهمترین آنها عبارتند از بستة
آموزشي معلم  ،بسته آموزشي دانشآموز  ،یا بستةآموزشي والدین ميباشد.
 -3بستة برنامة درسي و زمان آموزش :این بستهها شامل مجموعة مواد آموزشي هماهنگي است كه برای نیل به اهداف در
دورة زماني خاص طراحي شده است .این مواد ممکن است هم برای دورة آموزشي گسترده مانند یک دورة یکساله و
 -2بستة آموزشي درسي برای یادگیری اثر بخش مرتضي مجدفر ،ص  68الي70
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هم برای دورههای محدود مانند دورههای مركب از یک هفته یا چند روز تدارک شده باشد .این نوع بستههای برنامة
درسي غالبا از تعدادی فعالیت و احتماال تعدادی رسانة متفاوت تشکیل شده است .این بستهها حداقل شامل موادی
برای استفاده توسط دانشآموزان شامل موادی برای كمک به معلم و دیگر آموزشیاران ،همچنین شامل مواردی برای
خانوادهها است .
 -4بستههای آموزشي خوداستمرار :این نوع بستههای برنامة درسي به شکل «خوداستمرار» یا خودتداوم یافته سازماندهي
شده است كه به شکل واحدهای اولویتبندی شده منظم گردیده است .مانند آموزش پودماني كه منابع كافي برای
آموزش را تدارک ميكند .در برخي موارد ممکن است كاربر بتواند ،بدون تغییر گسترده و بدون نیاز به برنامهریزی
آموزشي ،از بسته استفاده كند .مواد ارائه شده برای كودكان ممکن است بهصورت «خودآموز» باشد .چنین بستههایي
شامل یک مجموعة متوالي از «آموزش خودگام» برای دانشآموزان است .این نوع آموزش با الهام از روانشناسي
رفتاری[آموزش برنامهای] تنظیم شده است و براین ایده تأكید دارد ،كه یادگیرندگان باید تمرینهایي متناسب با
هدفهای اختصاصي خودرا انجام دهند.
 -5دستة دیگر از بستههای برنامة درسي  ،ممکن است به ارائة "وظایف هماهنگ شده" برای دانشآموزان اختصاص داشته
باشند یا برای استفاده از انواع روشها ،عالمتگذاری شده باشند؛ مانند موادی كه با رنگ كد گذاری و سازماندهي
شدهاند .برای مثال ،در یک مجموعه موادی كه برای تدریس طراحي شده ،ممکن است هدف اصلي ،درک مطلب یک
متن توسط دانشآموزان باشد .ضمن اینكه باید فرصت الزم برای خواندن پاراگرافهای [بندهای] متنوع و انتخاب ایدة
اصلي متن از میان یک فهرست خاص درنظر گرفته شده باشد .این مجموعه همچنین ميتواند شامل موضوعات دیگری
مانند وظایف تکمیلي برای كسب مهارتهای عمومي مشابه ،پرسشهایي از دانشآموز برای تدارک انتخاب بهترین
عنوان برای یک رشتة دانشي ،نوشتن یک داستان كوتاه برای یک عنوان و یا رسم یک تصویر برای یک موضوع خاص
باشد .از منظر یادگیری ،همة این وظایف باید به شکل مناسب مورد توجه قرار گیرند؛ بهویژه اگر درک مطلب جنبة
نظری داشته باشد.
 -6دستهای دیگر از بستههای برنامة درسي ،آنهایي هستند كه "پیوستگيهای محکم و یا احتمالي با زنجیرة اطالعات
محتوا دارند" .این بستهها تركیب مناسبي از اجزاء را برای آموزش خاص به دانشآموزان ارائه نميدهند ،بلکه طیف
وسیعي از منابع را در برميگیرند؛ مانند فایلهای الکترونیک (متن ،فیلم ،اسالید و )...مانند نسخههای شبیهسازی شدة
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سندهای تاریخي مهم و مواد مورد نیاز برای استفاده در تجربیات علمي و دستورزی .برای این مواد ،یک مركز منابع
را برای یادگیرنده آماده ميكنند كه ميتوان از آن با توجه موارد مورد نظر به شیوههای مربوط استفاده كرد .
عالوهبر این ،بستههای برنامةدرسي ممکن است شامل فعالیتهای آمادة متنوعي برای دانشآموزان باشند كه ميتوان
در تدریس (آموزش) ،از میان آنها دست به انتخاب زد .این فعالیتها ممکن است شامل راهنمایيهایي برای سازماندهي
مجدد گروه برای بازیهای كمکي ،یا تدارک اطالعات برای دانشآموزان پیشرو یا فعالیتهای فردی-اجتماعي ،یا
پیشنهادهایي برای مباحثه ،و یا رسانههایي برای ارائه و پوسترها و فعالیتهایي برای نمایش در خالل یک واحد آموزش
باشد.
 -7بستههای برنامة درسي (اصلي) :نوعي دیگری از بستههای برنامة درسي است كه شامل كتاب راهنمای معلم هستند.
این كتاب مرتبط با متن اصلي درس است و ميتواند بهصورت كتابي مستقل یا بهصورت یک فهرست راهنما برای معلم
بهمنظور رهبری كالس درس باشد.
كارایي(اثربخشي )انواع بستههایي كه به آنها اشاره شد در واقع بااجزای پیشنهاد شده (تعداد اجزای بسته) و وضوح
آنها ارتباط نزدیک دارد.
 -8تلفن همراه و وبالگ بهمثابه نوعي بستة آموزشي :عامترین شکل بستة آموزشي ميتواند تنها شامل یک فهرست از
منابع در بارة موضوع آموزش برای معلم باشد .البته این فرض كه معلم ميتواند منابع و مواد مناسب را بهدست آورد و
ایدههایي را از آنها تلخیص و استخراج كند تا مواد مورد نیازآموزشي را تدارک و افزایش دهد .از سوی دیگر این نوع
بستههای آموزشي (برنامة درسي) ميتواند شامل فهرستهای قطعي بههمراه اسنادی باشد كه باید توسط معلم مورد
استفاده قرار گیرد .با این پیشفرض كه بستههای برنامةدرسي به اجرای اثر بخش آموزش منجر ميشوند.
اثربخشي بستههای برنامة درسي
اگرچه كیفیت طرحها و خالقیتهای بهكار رفته در تهیة بستة برنامة درسي ميتواند مورد قضاوت قرار گیرد ،ولي ارزیابي
از جنبة عملي ،صحت محتوا و رضایتمندی یادگیرنده ميتواند اطالعات كافي را برای یک پذیرش آگاهانه فراهم آورد.
درحال حاضر ،اگرچه تعدادی از بستههای برنامههای درسي با توجه بهمیزان اثربخشي آنها ارائه ميشوند ،ولي بهعلت
فقدان اطالعات قابل دستیابي برای ارزیابي كیفیت آنها ،این سؤال مطرح ميشود كه تحت چه شرایطي بستههای برنامة
درسي باید بهكار گرفته شوند؟ بستههایي كه در سطح عالي سازماندهي شدهاند ،كمتر به كمک معلمان نیازمند هستند و
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در صددند تا بتوانند مؤثرتر واقع شوند؛ بهویژه وقتيكه محتمل است حوزة محتوا برای معلمان ناشناخته باشد ،یا وقتيكه
احتمال مشاركت معلمان ،ضعیف است ،یا زمانيكه دسترسي به آموزش معلمان جدی نیست یا وقتي كه به رعایت تفاوتهای
فردی در آموزش نیاز وجود دارد تا دانشآموزان با موفقیت پیشروند و یا وقتي كه به موادی احتیاج است كه بهعنوان
منابع آموزش فرایندها و پژوهشها درنظر گرفته شوند .در هرحال ،این نکته باید مورد توجه قرار گیرد كه از مجموعههای
آموزشي مركب از معلمان و دانشآموزان كه دارای زمینه كافي برای آموزش هستند ،باید مراقبت شود .برای مثال ،دوره
های خواندن و درک مطلب برای دانشآموزان ،از موضوعات درسي است كه باید آموزش آنها بهعهده معلمان آشنا (مسلّط)
باشد .درچنین مواردی ،مؤسسات (دولتي وخصوصي) آموزشي محلي ميتوانند كمکهایشان را برای سودمند كردن
بستههای برنامة درسي ،بههمراه مستندات كافي ارائه دهند .هم چنین در ارتباط با دورههای ساده و پُر كاربرد ،اطالعات
عملکردی معلمان ،تجربیات معلمان و در انتخاب مواد توسط مدارس ،معیار صحیحي باید مورد استفاده قرار گیرد.
آیندة بستههای برنامة درسي
نکاتي كه در باال به آن اشاره شد بخشي از تاریخچه بستة آموزشي است كه ميتواند بهعنوان پیشینه بستة برنامة درسي
مطرح گردد بدیهي است كه برای تکمیل آن باید به تحوالت و پیشرفتهای جدید در این زمینة بهخصوص بعد از قرن 20
اشاره شود ،بعالوه باید یادآور شدكه این تغییرات باتوجه به نوآوریهای جدید در حوزة فناوری همچنان در آینده ادامه
خواهد یافت  .آیندة بستههای برنامة درسي بدون شک با فناوریهایي كه در آینده كشف خواهند شد ارتباط نزدیک دارد.
بهویژه با رایانههای شخصي ،بستههای برنامة درسي غالب ًا بهسمت هدفهای آموزشي اختصاصي هدایت و براساس دانش
تعلیم و تربیت پيریزی ميشوند .حفظ این ارتباط ،و تداوم آن در شرایط رشد سریع افزارها و سرعت پیشرفت فناوریها
الزم و ضروری است.
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