طرح جمعآوری ایدههای مطلوب (طرح جام)

سازمان آموزشوپرورش استثنایی کشور

بهمنماه 8931

باسمهتعالی
طرح جمعآوری ایدههای مطلوب (طرح جام) در سازمان آموزشوپرورش استثنایی

مقدمه
در راستای نیل به اهداف و سیاستهای سازمان آموزشوپرورش با نیازهای ویژه و تحقق اهداف اسناد باالدستی ازجمله سند
تحول بنیادین آموزشوپرورش 1و بهمنظور تبادل و بهرهمندی از افکار ،ایدهها و طرحهای نوآورانه و خالقانه معلمان ،مربیان،
مدرسان ،مدیران ،معاونین ،مشاوران،کارشناسان و همکاران زیرمجموعه سازمان آموزشوپرورش استثنایی و نیز سایر عوامل
سهیم و مؤثر در این حوزه ،ازجمله دانش آموزان ،والدین ،انجمنها ،تشکلها و مؤسسات مرتبط با آموزشوپرورش با نیازهای
ویژه ،چارچوب حاضر تحت عنوان "طرح جام" (طرح جمعآوری ایدههای مطلوب) به شرح زیر در شورای معاونین سازمان
آموزش و پروش استثنایی بررسی و تصویب گردید.
ماده  -1اهداف طرح:

1

-

ارتقای کیفیت خدمات آموزشی ،پژوهشی ،پرورشی ،توانبخشی ،تشخیصی و حمایتی سازمان

-

کمک به مدیریت دانش ،تبادلنظر و بهرهمندی از ظرفیت خرد جمعی در تصمیمگیریها

-

تقویت رویکرد علم بنیاد و مشارکت محور در نظام تصمیمگیری سازمانی

-

جهتدهی به توانمندیهای منابع انسانی و هدایت طرحها و ایدهها به سمت نیازمندیهای سازمان

-

استفاده از درس آموختهها و نتایج تعامالت صورت گرفته در سیاستگذاری ،برنامهریزی و اجرا

-

ارج نهادن به اندیشهها ،ایجاد پویایی و حمایت از جریان ایدهها در محیطهای آموزشی و پرورشی

-

تقویت روحیه استقالل فکری ،تفکر خالق و فرهنگ مشارکت در حل مسائل مبتالبه اجتماعی و صنفی

-

حمایت راهبردی از بروز و ظهور ،توسعه و کاربست ایدههای جدید

-

نظاممند کردن مسیر دریافت ،بازخورد و استفاده از نظرات و ایدههای سازنده

-

کمک به توسعه حرفهای معلمان ،مدیران و کارکنان مجموعه از طریق تعامالت علمی و فناورانه

-

مستندسازی تجربیات علمی ـ تربیتی ،ایجاد بانک اطالعاتی از طرحها و ایدههای مطلوب و به اشتراکگذاری آنها

بخشهای مختلف سند تحول بنیادین آموزشوپرورش که طرح ایدههای خالق و نوآورانه و استفاده از تجربیات علمی ـ تربیتی را مورد تأکید قرار میدهند:
-

گسترش و تعمیق فرهنگ پژوهش و ارزشیابی ،خالقیت و نوآوری ،نظریهپردازی و مستندسازی تجربیات علمی ـ تربیتی بومی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی
(هدفهای کالن 1، 4، 2و ،)6

-

استقرار نظام خالقیت و نوآوری در آموزشوپرورش( راهکار )11/5

-

استفاده بهینه از دانش و تجربه نخبگان و پیشکسوتان آموزشوپرورش(راهکار )11/4

-

توسعه ظرفیت پژوهش و نوآوری ،نظریهپردازی و مستندسازی تجربیات تربیتی بومی (هدفهای کالن  2، 6و )7
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ماده  -2نحوه شناسایی و دریافت ایدهها و طرحها:
شناسایی و آگاهی از طرحها و ایدههای مطلوب با استفاده از فراخوان مربوط در وبسایت سازمان ،مکاتبه با ادارات و واحدهای
تابعه در استانها ،اطالعرسانی از طریق پارلمان مجازی 2و یا سایر روشهای ارتباطی صورت میگیرد.
ارسال طرحها و ایدههای مدون شده از سوی ارائه دهنده /ارائه دهندگان الزم است از طریق لینک طرح جام بر روی صفحه
اصلی پایگاه اطالع رسانی سازمان به آدرس  http://csdeo.irو با تکمیل فرم الکترونیکی صورت گیرد .در صورت عدم
امکان ارسال به صورت الکترونیکی ،طرحها و ایدههای مدون شده میتواند بهصورت فیزیکی(مطابق فرم پیوست  )1تکمیل و به
نشانی :تهران ،خیابان انقالب ،چهارراه ولیعصر ،خیابان شهید برادران مظفر (صبای شمالی) ،پالک -66دبیرخانه طرح جام -ارسال
گردد.
ماده  -3نحوه بررسی ،انتخاب و بازنشر ایدهها و طرحها:
پس از بررسی طرحها و نظرات واصله در «کمیته رصد و کاربست مطالعات ملی و بینالمللی »3سازمان بر اساس
معیارهای تعیینشده ،تصمیمات مقتضی نسبت به بازنشر و نحوه بهرهبرداری از آنها اتخاذ میگردد .بازخورد نتایج بررسی کلیه
طرحها و ایدههای واصله به نحو مقتضی به اطالع ذینفعان میرسد .یک نسخه از طرحها و ایدههای برگزیده برای استفاده
ذینفعان در سایت سازمان بارگذاری میگردد.
ماده  -4معیارهای گزینش ایدهها و طرحهای برتر:
درصورتیکه ایده و یا طرح ارائهشده ،حائز ویژگیهای برتر بودن شناخته شود ،ضمن در نظر گرفتن مشوق مادی و معنوی
مناسب برای ارائهدهنده /ارائهدهندگان به پیشنهاد کمیته ،جهت بهرهمندی و تعمیم نتایج در بخشهای مرتبط سازمان ،حمایتها
و مشارکتهای الزم برای اشاعه و اجرایی شدن طرح /ایده توسط سازمان صورت میگیرد.
ماده  -5معیارهای اصلی برتر شناخته شدن ایدهها و طرحها:
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-

مرتبط بودن با حیطه فعالیت و مأموریتهای سازمان آموزشوپرورش با نیازهای ویژه

-

تحققپذیری و قابلیت پیاده شدن بر اساس واقعیتهای اجرایی موجود و امکانات و منابع در اختیار

-

برخورداری از قابلیت اثرگذاری و ایجاد تغییر مثبت در نظام آموزشوپرورش با نیازهای ویژه

-

برخورداری از ظرفیت ایجاد ارزشافزوده و بهرهوری برای نظام آموزش و پرورش و جامعه

-

منتهی شدن اجرای طرح یا ایده به حل یکی از مسائل یا چالشهای کنونی یا آینده آموزشوپرورش با نیازهای ویژه

پارلمان مجازی شبکه ارتباطی متشکل از معلمان ،مربیان و ابوابجمعی سازمان آموزشوپرورش استثنایی است که در قالب یک شبکه اجتماعی و با

ساختار غیررسمی و داوطلبانه توسط خود اعضا اداره میشود و باهدف بهرهمندی از ظرفیت فضاهای مجازی و ایجاد بستری برای تبادلنظر ،ارائه
راهکارهای مناسب در خصوص موضوعات و چالشهای مبتالبه نظام آموزشوپرورش با نیازهای ویژه بهعنوان بازوی مشورتی و تصمیم سازی
مشارکتی برای مدیریت کالن سازمان راهاندازی شده است.

3

کمیته رصد و کاربست مطالعات ملی و بینالمللی بر اساس مصوبه شورای معاونین سازمان آموزشوپرورش استثنایی تشکیل و مطابق شیوهنامه مربوط

فعالیت مینماید.

2

-

برخورداری از پشتوانه علمی و تحلیلی صحیح و ارائه شواهد ،دادهها و مستندات کافی برای ایجاد اطمینان از داشتن
ویژگیهای ذکرشده دربندهای فوق.

-

رعایت فرمت ارائه طرحها و ایدههای مطلوب (مطابق فرم الکترونیکی)

ماده  -6تصویب
این چارچوب شامل یک مقدمه و در شش ماده در هفتمین جلسه شورای معاونین سازمان آموزشوپرورش استثنایی در مورخه 1931/11/11
بررسی و تصویب گردید و پس از ابالغ ،همکاری و مشارکت کلیه بخشهای صفی و ستادی سازمان در اجرای آن الزامی است.

دکتر سید جواد حسینی
معاون وزیر و رئیس سازمان آموزشوپرورش استثنایی
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پیوست شماره ( :)1فرم 4جمعآوری ایدههای مطلوب (جام) در سازمان آموزشوپرورش استثنایی
مشخصات ارائهدهنده طرح/ایده:
رشته و مدرک تحصیلی:

کد ملی:

نام و نام خانوادگی:
تلفن

ثابت:

آدرس الکترونیکی:

رسته شغلی:

تماس:

همراه:

آدرس دقیق محل کار:

*درصورتیکه ارائهدهنده بیش از یک نفر باشد مشخصات فوق برای سایر همکاران نیز تکمیل و به این فرم ضمیمه شود.
عنوان ایده /طرح(حداکثر  91کلمه)............................................................................................................................. :
شرح موضوع (حداکثر  511کلمه):

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
لطفاً موارد زیر در شرح موضوع تبیین شود:
 .1مشکل یا نیازی که با اجرای این طرح /ایده برطرف میشود
 .2وجه متمایز این طرح /ایده با موارد مشابه
 .3مراحل اجرایی شدن
 .4مدتزمان ،هزینهها و امکانات موردنیاز (در صورت اجرایی شدن)
 .5موانع و چالشهای احتمالی اجرایی شدن
درصورتیکه این طرح /ایده قبالً (در داخل یا خارج از کشور) اجراشده است ،لطفاً سوابق و نتایج آن بهطور خالصه ذکر شود.
(حداکثر 911کلمه)

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
در صورت وجود مستندات مربوط به این طرح /ایده اعم از عکس ،فیلم ،مدارک کتبی و غیره ،لطفاً ضمیمه شود(.حداکثر 25
مگابایت)

نام و نام خانوادگی ارائهدهنده /ارائهدهندگان
امضا و تاریخ ارسال
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این فرم بهصورت الکترونیکی از طریق لینک مربوط تحت عنوان طرح جام در صفحه اصلی پایگاه اطالع رسانی سازمان آموزشوپرورش استثنایی به آدرس

 http://csdeo.irقابلدسترس است .مقتضی است ارائهدهندگان طرحها  /ایدههای مطلوب از طریق لینک فوق اقدام به ارسال طرحها و ایدههای خود
نمایند .ارسال فرم فیزیکی صرفاً برای مواقعی است که امکان ارسال الکترونیکی وجود ندارد.

4

