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بهفردامیاندیشیم

 خداوند را شاكريم كه توانستيم با 
كمك شــما معلمان و صاحب نظران، در 
هشت شمارة مجلة رشد معلم، هم انديشي 

را در محورهاي زير فراهم آوريم:
ـ زمينه سازي برای كاربست مفاد اسناد 
تحولــی، به ويژه برنامة درســي ملي، بر 

اساس رويكرد فطرت گرايي؛
ـ تبييــن تفكــر به عنــوان يكــي از 
شايســتگي هاي مهم در درك و اصالح 

موقعيت؛
ـ تبيين ويژگي هاي تدريس و ارزشيابي 

با تأكيد بر بستر فضاي مجازي؛
ـ تبيين رويكردهاي نظارت و راهنمايي 

بر عملكرد معلمان؛
ـ تبيين برنامة ويژة مدرسه )بوم(؛

ـ تبييــن برخــي از رويدادهاي مهم و 
آيندة تحوالت آموزش وپرورش از طريق 

گفت وگو با صاحب نظران؛
ـ زمينه ســازي بــرای درج تجربه های 
معلمان خالق و معرفي معلمان فداكار و ...
با تحليــل تجربه های كسب شــده، به 
مطالب موردنياز براي درج آن در هشت 

شمارة ســال 1400 مي انديشيم. از نظر 
شما مهم ترين نيازهاي حرفه اي معلمان 
كه بايد در ســال 1400 مورد تأمل قرار 

گيرند، كدام اند؟
گروه شــوراي مجلة رشد معلم زمينه و 
محورهاي اصلي مطالب مجلة رشد معلم را 
براي سال 1400 به اين صورت در دستور 
كار قرار داده است تا با هم فكري و مشاركت 
همة شــما فرهيختگان، زمينة توســعة 

حرفه اي معلمان را بيشتر فراهم آوريم:
ـ تبيين مفاد اســناد تحول با تأكيد بر 

بيانية گام دوم انقالب اسالمي ايران؛
ـ تبييــن اهــداف مصــوب دوره هاي 

تحصيلي در شش ساحت تعليم وتربيت؛
ـ تبيين اصول تدريس و ارزشيابي براساس 

راهنماي حوزه هاي تربيت و يادگيري؛
ـ تبييــن يافته هــاي علوم شــناختي 
)يافته هاي مبتنــي بر مغز( در آموزش و 

يادگيري؛
ـ تبيين فناوري هاي نوين در آموزش؛

- تبييــن نظــام آموزش و ســنجش 
شايستگی های معلمان؛

- طراحی آموزشی موقعيت محور و تلفيقی؛
بــه همايش های  مربوط  تجربه های  ـ 
و  تدريــس  جشــنواره هاي  علمــي، 

پژوهش سرا؛
ـ معرفــي معلمان خالق، نويســنده، 

پژوهشگر و فداكار؛
ـ تبيين دستاوردها و چالش هاي مربوط 
به معلمان از طريق گفت وگو با رؤســاي 
آموزشي  معاونت هاي  و  آموزش وپرورش 

استان ها؛
ـ تبيين منش و هويت معلمي؛

ـ تبيين نقش مشاوره اي معلمان؛
ـ تبيين رويدادهــاي مهم فرهنگي و 

تربيتي.
با توكل به خداوند در ارديبهشت سال 
1400 اولويت هاي مطالب مرتبط با مجلة 
رشــد معلم به صورت يــك فراخوان، از 
اينترنتی سازمان پژوهش،  پايگاه  طريق 
اطالع رســاني خواهد شــد تا به كمك 
شما همراهان اين مجلة وزين، در تحول 
نظــام آموزش وپرورش قدم هاي كوچكي 

برداريم.
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