یادداشتسردبیر

سالی سرشار از شادی و خبرهای
خوش برايتان آرزو دارم
قدردان زحمتها و تالشها و شاكر نقدهای ارزنده هستيم

ســام به كارگزاران تربيت كودكان در دورة پربار و تأثيرگذار پيش از دبستان؛
ســال نو مبارك .در سالي كه گذشــت ،فصلنامة رشد آموزش پيشدبستاني در
راستاي هدفها و سياســتهاي راهبردي توانست به موفقيتهاي چشمگيري
العرساني كه براي مربيان،
دست يابد .ارزيابي از اين مجلة علمي و تحليلي و اط 
والدين ،مدرسان و دانشجويان و كارشناسان تهيه و تنظيم ميشود ،نشان داد كه
مخاطبان خود را در زمينههاي دانشبخشــي ،بهپويي و آموزش و استرسزدايي
دربارة كودكان از رضايت و خشــنودي ثمربخشي برخوردار كرده است .مقالهها
و يادداشــتهاي سردبيري با توجه به تقاضا و نياز و نيز مصوبات جلسات هيئت
تحريريه ،با بحثهاي اجتماعي ،آموزشــي ،خانوادگي و جهاني آميخته گرديده
و همراه با بازخورد نســبت به محتواي آنها ،راهنماي خوبي براي ادامة تحليل
مسائل آموزشي و خانوادگي و اجتماعي و فرهنگي در آينده است.
مقالههاي ارزندهاي كه از صاحبنظران دانشگاهي ،مربيان باتجربه و كارشناسان
آگاه به دست ما رسيد ،در ارتقاي سطح آگاهي مخاطبان اين مجلة  64صفحهاي

2

| رشد آموزش پیشدبستانی | دورۀ دهم | شمارۀ  | 3بهار 1398

بسيار تأثيرگذار بوده است .طراحيهاي جالب و عكسهاي معنيدار و ياريدهنده
در كنار متنها و نوشــتهها توانســت خوانندگان را راضي نگه دارد كه بهعنوان
ســردبير ،از خدمات كلية عزيزان به ويژه آقاي ايمان اوجيان ،طراح گرافيك و
همكارانشان قدرداني و تشكر ميكنم.
جلسات و نشســتهاي علمي كه به همراه اعضاي هيئت تحريريه و نيز
ميهمانان گرانقدر برگزار شــد ،زمينة بحثهاي مفيد و بررسي دربارة
مطالــب و نيازهاي مخاطبان و رفع كاســتيها را فراهم آورد .مايلم
از همــة اين همكاران و ميهمانان گرانقــدر و نیز مدير داخلي
مجله ،خانم الهام اليكايي ،به خاطر همراهيهاي بيدريغشان
سپاسگزاري كنم.
در بخش معرفي كتب نو و ســايتهاي اطالعاتي ،همراهان
عالقهمند مجله توانســتند كتابهای با ارزشــي را به خوانندگان
معرفي كنند كه در بهروزرســاني و ايجــاد چالشهاي ذهني
مخاطبان سهم بسزايي داشته است.
با اميد به اینکه در بهار و سال نو ،و در بازبيني اعمال ،گفتار
و رفتارمان با كودكان مثبتنگري را پيشــه كنيم و در احقاق
حق كودكان كوشــاتر باشــيم .همچنین بتوانيم مؤلفههاي
شاديبخشــی چون مهرباني ،همدردي ،كار گروهي ،تشويق
بــه خالقيت ،نظرخواهي و احترام و رعايــت انصاف و عدالت و
رفع تبعيض و تفاوتها را افزایش دهیم و برای ايجاد محيطهایی
سرشــار از ذوق و شوق و نشاط و دوري از زور و اجبار و قلدري
هرچه بیشتر تالش كنيم .باشد که بتوانيم مفهوم و هدف زندگي
با ديگران ،به همراه ديگران و تفكر دربارة خود و محيط پيرامون و
جهان را در كودكان از سالهاي پايه تقويت كنيم.
از همة مربيان ،مديران و كارشناســان و تالشــگران حوزة كار با كودك برای
زحمتها و تالشهاي بيدريغشان در جهت پرورش كودكان و روحيهبخشي به
خانوادههاي آنان تشكر و قدرداني ميكنم.
اميدوارم در ســال نو نيز با ارائة پيشــنهادها و كارهاي ارزنــدة خود ما را در
ش به جامعة علمي و ارتقای ســطح دانايي دربارة
امر اطالعرســاني و انتقال دان 
كودكان ،جامعه و خانوادهها ياريرسان باشند.
ســالي خوش ،سرشار از نشاط و شادماني و لذت از ارتباط با ديگران و كاهش
غمها و رنجها را براي همة مخاطبان مجله و عالقهمندان به كودك آرزومندم.
سردبير
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