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سرگذشت   ويژه نامه ها

باور ما بر اين است كه تمام هم و غم  ستاد آموزش وپرورش 
بايد در خدمت معلمان محترم باش��د و س��تاد بايد موانع 
موجود را برطرف و منابع مورد نياز معلمان را تأمين كند 
تا آنان بتوانند با تمام توان در خدمت رشد و توانمندسازي 

بيش از پيش دانش آموزان فعاليت كنند.
باور ما اين اس��ت كه ويژه نامه هاي توليده ش��ده از س��ال 
1390 ت��ا كن��ون يار و تس��هيل گر معلم��ان در فعاليت 

يادگيري و آموزش بودند.
براس��اس اين باورها و براي توليد ويژه نامه ها، خوانديم و 
خوانديم تا بيشتر بينديشيم كه چگونه مي توانيم خدمت 
بهتري براي شما همكاران محترم ارائه دهيم. بارها مباني 
نظري اسناد تحولي، سند تحول، گفت وگوهاي مسئوالن 
وقت آموزش وپرورش و برنامة درسي ملي را خط به خط 
خوانديم و  با همديگر به گفت و گو نشس��تيم كه هر آنچه 
را به »معلم« و »رس��الت معلمي« مربوط اس��ت چگونه 

مي تواني��م از »عرش نظر« به »فرش عمل« برس��انيم و 
زيبايي قالي ايراني تعليم و تربيت را كه براس��اس تاروپود 

ايراني اسالمي است، بهتر به شما نشان دهيم.
براي توليد ويژه نامه ها به چند نقطه از كشور سفر كرديم و 
تجربه هاي زيستة شما معلمان را مستند كرديم تا ديگران 

نيز بتوانند از داشته ها و يافته هاي شما بهره مندشوند.
در سفرنامة ششم، با توجه به ويژگي هاي خاص اين پايه 
ك��ه يك معلم تمام درس ها را ارائه مي دهد، س��عي ما بر 
اي��ن بود كه بر تلفيق درس ها در كالس درس، براس��اس 
ش��رايط محيطي و بومي، تأكيد كنيم. اكثر فعاليت هاي 
انجام ش��ده در محيط هاي متنوع يادگيري مثل كالس 
درس، كارگاه و كورة گلدان سازي، ساحل دريا، بلندي هاي 
كوه ها و دش��ت هاي زيبا در پي تأكيد بر اين نكته بودند 
كه همة درس ها را مي توان با هماهنگي هاي مناس��ب با 
يكديگر، براي دانش آموزان ارائه داد، تا احساس يكپارچگي 

تغيير يعني سفر. تغيير از وضع موجود به وضع مطلوب، ستودني است. ماهيت آموزش وپرورش تغيير است و آن هم از نوع 
رسيدن به وضع مطلوب. اما براي رسيدن به وضع مطلوب نيازمند آگاهي هستيم؛ آگاهي از اينكه مطلوب چيست؟ براي 

رسيدن به مطلوب، از چه مسيري بايد حركت كرد؟ نيازمند چه ديدگاه، دانش هاي صريح و ضمني هستيم؟ چه اقداماتي 
بايد انجام دهيم؟  

توليد ويژه نامه ها آغاز يك سفر براي تغيير است در جهت آشنايي بيشتر معلمان محترم با مفاهيم، عناصر، سازوكارها و 
روال هايي كه براساس تغيير و برنامه هاي تحول بنيادين آموزش وپرورش بايد در كالس درس و مدرسه جاري و ساري شوند. ي
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آغازي نو براي زميني كردن آموزش
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يادگيري در آنان تقويت شود.
در ويژه نامة هفتم متوس��طة اول، مسئوالن و كارشناسان 
گروه ه��اي دفتر تألي��ف كتاب هاي درس��ي ديدگاه ها و 
برنامه ه��اي اس��ناد تحولي را براي اي��ن دوره ارائه كردند 
تا ش��ما معلمان محترم در جريان تغييرات و برنامه هاي 

كتاب هاي جديدالتأليف قرار گيريد.
در ويژه نامة هشتم، براساس اين باور كه تحول در معلمان 
شروع شده و ساري و جاري است. به اين نتيجه رسيديم 
كه اگر زيرساخت هاي الزم براي اجرايي و عملياتي شدن 
فراينده��اي تحول، معقول، منطقي و دقيق، برنامه ريزي، 
طراحي و اجرا ش��وند، معلمان ما كس��اني هس��تند كه 
فرصت هاي تربيتي را س��امان دهي و با توجه به ش��رايط 
بومي و تفاوت هاي فردي برنامه ها را اجرا مي كنند. از توان 
معلمان اس��تفاده كرديم و به كمك آنان توانستيم شش 
محور چرخة مدل جامع كيفيت بخشي به فرايند يادگيري 

را توليد، اجرا و تدوين كنيم.
اين مدل براساس تجربيات عيني معلمان و به دست آنان 
توليد و اجرا شد. هدف كلي به كارگيري اين مدل، ارتقاي 
س��طح يادگيري و جذاب و مؤثر ارائه ش��دن آن است كه 
هر معلم در هر نقطه از كش��ور مي تواند با تطبيق دادن و 
شخصي سازي اين مدل براي شرايط خود و دانش آموزانش، 
آموزش را از سطح كلي گويي به سطح عيني و منطقه اي 
متصل كند. براي اجراي اين مدل، به امكانات و تجهيزات 
خاص نياز نيست و معلمان محترم )شما( با مطالعة دقيق 
هر فصل )از شش فصل( مي توانند با فعاليت هاي قابل اجرا 
در ارتباط با هر محور برنامه، يادگيري فعال و با نش��اطي 

براي كالس خود برنامه ريزي، طراحي و اجرا كنند.
اين ويژه نامه ها به تعداد معلمان پاية هشتم چاپ و آماده 
ش��دند و ادارة كل نظارت بر نش��ر و توزيع مواد آموزشي، 
در تابستان سال 1393 آن ها را به تمام استان هاي كشور 
ارس��ال كردند. اما در س��فرهايي كه پاييز سال گذشته، 
براي دريافت نظرهاي معلمان دربارة ويژه نامه ها به بعضي 
از اس��تان ها و شهرهاي كشور داشتيم، متوجه شديم اين 

ويژه نامه ها، به دست آنان نرسيده است. مستندات موجود 
بر اين امر داللت دارند كه وقتي دربارة ويژه نامه ها توضيح 
كوتاهي ارائه ش��د، معلمان مش��تاق بودن��د هر چه زودتر 
ويژه نام��ه را به همراه فيلم هاي مربوط به اجراي هر طرح، 
به صورت نس��خة الكترونيكي، از س��ايت دفتر انتش��ارات 
كمك آموزش��ي تهيه كنند. خوش��بختانه پ��س از ديدن 
ويژه نامه، مورد لطف و محبت معلمان محترم واقع شديم 
كه به صورت مكتوب و تلفني خدمت گزاران خود را تشويق 
كردند. نكتة قابل تأم��ل در گفت وگوهايي كه با معلمان 
داش��تيم، اين بود كه براي اجراي بهتر مدل پيشنهادي، 
آشنايي مديران و معاونان و همكاري آن ها ضروري است. 
بر اين اساس، در توليد ويژه نامه هاي پنجم و نهم سعي ما 
بر اي��ن بود كه هماهنگي هاي الزم براي اجراي بهتر را از 
محيط كالس درس به محيط مدرس��ه توسعه دهيم و با 
آگاهي بيشتر تيم مديريتي با موضوعات، شاهد اجراي بهتر 
فعاليت هاي معلمان در فرايند يادگيري باشيم. اميدواريم 

اين خدمت مورد استفادة شما خوبان قرار گيرد.

ویژه نامه هاي ششم و هشتم به همراه 
دي وي دي ضمیمة فیلم هاي اجرا  توضیع شدند


