
مدتی این مثنوی تأخیر شد!

1. سال گذشته به من اعالم شد که دیگر 
ســردبیر نیســتم، چون به قــول معروف 
»کشتیبان را سیاستی دگر آمد!« آن زمان 
)خوشبختانه یا شوربختانه( فرصت مرور 
آنچه گذشــت و شرح و توضیح نکات الزم 
برای خوانندگان فراهم نبــود و این زمان 
نیز که قرار اســت دوباره در خدمت شــما 
باشم، شرح و بســط چگونگی این آمد و 
شد را ضروری نمی دانم! گمان می کنم که 
خوانندۀ گرامی هم در پی آن نیست؛ بلکه 
در پی دستیابی به نکات و مطالب مفید و 
خواندنی است. امید که به کمك شما این 

مهم محقق گردد.
2. چارچــوب محتــوا و مطالــب مجلــه، 
همچنــان بــه روال ســابق خواهــد بود: 
گفت وگــو خواهیم داشــت و مطالبی در 
زمینۀ آموزش تاریخ، و تاریخ جهان و ایران 
و اســالم. لیکن از آنجا که بنابر سیاســت 
ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 
محتوای مجله، از 80 به 48 صفحه تقلیل 
یافته است، ناچاریم در روش کار تغییراتی 
را لحاظ کنیم؛ از جمله درج مقاالت بلند 
و پرحجــم، بیش از پیش دشــوار اســت. 

الزم اســت حجم مقاالت، کمتر باشــد تا 
درج مطالب متنــوع در مجله امکان پذیر 
باشــد. همچنین اصل را بر چاپ مقاالت 
خواهیم نهــاد و گزارش و خبــر، کمتر از 

قبل خواهیم داشت.
انتشــار مجله در 48 صفحه، پی آمدهای 
دیگــری هم خواهد داشــت، همچون به 
درازا کشــیدن نوبــت چاپ مقــاالت، که 

اجتناب ناپذیر است.
3. کتاب هــای درســی حــاوی مفاهیــم 
کالمی و بصری فراوانی اســت که شــرح 
و بســط آن هــا می توانــد برای دبیــران و 
مدرسان آن مفید و کاربردی باشد. بنابراین 
درخواســتم از همــکاران این اســت که 
دست به قلم ببرند و بنویسند. کتاب های 
درسی، ممکن است اشکاالت و ایرادهایی 
داشــته باشــد که مکرر گفته شده است. 
تکــرار آن، دردی را دوا نمی کند، اما تهیۀ 
مقاله ای که حاوی دانســتنی های بیشتر 
در بــاب یکی از مفاهیم آن باشــد، مفید 

است و عالقه مندانی خواهد داشت.
4. كرونــا!: پدیــدۀ کرونا بــرای جوامع، 
اصناف، دولت ها، و یکایك مردمان جهان، 
تأثیــرات و عواقبــی داشــته و تغییراتی را 

ایجاد کرده است. در زمینۀ آموزش تاریخ 
و کالس های درس، تعطیلی ناگزیر مراکز 
آموزشــی، چــاره را در تدریــس مجــازی 
در پیــش رو قرار داد. شــما دبیران تاریخ 
نیــز، نه از طریــق حضــور در کالس )که 
به نظــرم جاندار اســت و مخاطب در آن، 
با دانش و احســاس و فراز و نشــیب های 
کالمی تان ارتباط مستقیم برقرار می کند( 
به کمــك ابزارهایی با دانش آمــوز ارتباط 
برقرار کردیــد، مطالب را تدریس نمودید، 

ارزشیابی به عمل آوردید ...
چنیــن روشــی را چگونــه دریافته ایــد؟ 
چه راه هــای تازه ای رفتیــد و از آن ها چه 
تجربــه ای کســب کردیــد؟ به نظر شــما 
آیا این گونــه کالس داری، تمــام و کمال 
می تواند جای کالس حضوری را بگیرد؟ 
تدریس مجازی تاریــخ با تدریس مجازی 
ســایر درس ها چه تفاوت یــا تفاوت هایی 

دارد؟
دریافت هــا و تجربیــات جدیــد خــود را 
بنویســید و بــرای مــا بفرســتید. گمان 
می کنم چاپ این تجارب، می تواند مفید 
باشــد و بازخوردهای شایسته ای فراروی 

همگان قرار دهد.

یادداشت سردبیـر

سخنی با خوانندگان
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