
 سوء تفاهم درمورد بازگشت نمره به کارنامه دانش آموزان در ابتدایی

 

ُای ستری صصا و سیيا پشش  ىصاذتَ ی جلطیع صصه ای از ایٍخاٌب در صتکَ ۴۲۳۱فروردیً ىاه  ۳۲در جاریز 

 دوره ی اةحصایی غٍّان داده ةّدٌص و ةرخ ُایی را در ىّرد صص کَ آن را ةازگضث ٌيره ةَ کارٌاىَ داٌش آىّزان

جفاُو ُایی را  جرصیهی ةراٌگیشث و انتحَ ةَ دنیم رویکرد ٌادرسحی کَ اجشاذ صصه ةّد سّء ارزصیاةی پیضرفث

 .ٌیز داىً زد

پرسیص و ایٍخاٌب ةَ ىفاد راُکار  سترٌگار واذص ىرکزی ستر از ارزصیاةی پیضرفث جرصیهی در ٌظام حصیص آىّزصی

ارزصیاةی پیضرفث جرصیهی اصاره کردم، در ایً راُکار سصّص  سٍص جرّل ةٍیادیً آىّزش و پرورش در ۳-۴۳

اصاره صص کَ  .ارزصیاةی جصرید صصه اسث، ارزصیاةی ُای فرایٍص ىرّر، ٌحیخَ ىرّر و جهفیلی ةر سَ صیّه

اٌخام اسث کَ ٍُّز ةَ پایان ٌرسیصه  پژوُضی در ایً راةطَ ةَ سفارش صّرای غانی آىّزش و پرورش در ذال

ارائَ صصه و ىحػاكب آن در ىّرد اغيال ایً روش ُا در دوره ُای  زودی ةَ صّرای غانیاسث و گزارش آن ةَ 

آن پرداسحَ  جصيیو سّاُص صص. جتییً و ایضاح ُر یک از ایً ىفاُیو کَ در پژوُش یاد صصه ةَ جرصیهی اجشاذ

ّه ی کَ ُر یک از ایً سَ صی صصه اسث ىسحهزم جصّیب در ىرحع ذیصالح یاد صصه اسث. جّضید دادم

ٌظام حصیص آىّزصی ىّرد جاکیص ةیضحر یاکيحر ةاصص. ةصیِی اسث در  ارزصیاةی ىی جّاٌص در یکی از ادوار چِار گاٌَ

صٍاسی رصص داٌش آىّزان  کّدکان در پایَ ُای اول دوره اةحصایی در ذال جرصیهٍص، ةا جّحَ ةَ روان صرایطی کَ

فرایٍص ىرّر اسث و ٌيی جّان ةر ٌحیخَ ىرّری ةَ غٍّان ُصف  در ایً دوره، ارزصیاةی پیضرفث جرصیهی آٌِا غانتا

ارزصیاةی جهفیلی  دوره جاکیص زیادی داصث و ُر چَ از پایَ ُای اونیَ جرصیهی دورجر ىی رویو ارزصیاةی در ایً

 رٌگ جر ىی گردد. کارٌاىَ ی جرصیهی داٌش آىّزان کَ ُو ٌاظر ةر فرایٍصُای ىّرد ٌظر و ُو ٌحیخَ ىرّر اسث پر

 غيهکرد آىّزصی و جرةیحی آٌِاسث ٌیز گزارصی اسث از ىاذصم دسحاوردُای داٌش کَ ٌاظر ةر ارائَ ةازسّرد

دوره ی اةحصایی ىطاةق ىصّةات صّرای  آىّزان و ىػهيان در ذّزه ُای یاد دُی و یادگیری و ایً کارٌاىَ اىروزه در

ید اسث کَ ارزصیاةی کَ ةرایٍص ٌحایج ذاصم از جّصیفی دارد و صایان جّض غانی آىّزش و پرورش، ذانحی کیفی و

ٌستث ةَ صرث ٌحایج ةَ  گیری غيهکرد جرصیهی و جرةیحی یادگیرٌصگان اسث، ُر چَ کیفی جر ةاصص ىا را اٌصازه

جػتیرُایی کَ ُایی کَ در ةرخ ارزصیاةی جّصیفی اجفاق  دسث آىصه اطيیٍان ةیضحری ىی ةشضص. از حيهَ ی سّء

ذانی  ىی صّد در ارزصیاةی جّصیفی حایی ةرای اسحفاده از ىلیاس ُای کيی ٌیسث، در جصّرافحاده ایً اسث کَ 

اٌصازه گیری و ٌَ ةازسّرد ارزصیاةی ةِره ىی  کَ ارزصیاةی از اةزارُای گٌّاگٌّی از حيهَ ٌيره ةَ غٍّان ٌحیخَ ی

 ةازسّردی کیفی ذانحی جّصیفی سّاٍُص یافث و ٌحیخَ ُيان چیزی اسث کَ اکٍّن گیرد و ایً ٌيرات در ٌِایث در

اسث. ایً ُا ُيَ ی آن چیزی  روال ىػيّل ٌظام آىّزصی کضّرىا در ارزصیاةی کیفی و جّصیفی دوره ی اةحصایی

ةحصایی کارٌاىَ جهلی صصه اسث. ارزصیاةی در دوره ی ا اسث کَ ةا جرریف ىصاذتَ ةَ غٍّان ةازگضث ٌيره ةَ

اةحصایی  اىری کیفی اسث، سّصتشحاٌَ ةا اصالذاجی کَ ُيکاران ىا در ىػاوٌث ىرحرم آىّزش ىطاةق ىصّةات ىّحّد

ارائَ ةازسّرد از طریق کارٌاىَ ی جرصیهی  در کارٌاىَ ی داٌش آىّزان ایً دوره ةَ اٌخام رساٌصه اٌص، کیفیث

ری ٌیز ةرسّردار صصه اسث. اگر چَ ایً ىصاذتَ را ةَ از ىطهّةیث ةیضح داٌش آىّزان ةرای سال جرصیهی آیٍصه

داٌش آىّزان را ةَ ذًُ  جلطیع صصه ةَ گٌَّ ای پشش کردٌص کَ جصّر ةرگضث ٌيره ةَ کارٌاىَ ی جرصیهی صّرت

آن ایً کَ ةرخ ارزصیاةی پیضرفث جرصیهی کَ از اُو  ىحتادر ىی کرد، اىا ایً کار یک جانی ىثتث ُو داصث و
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