
ســالم به كارگزاران تربیت كودكان در دورة پربار و تأثیرگذار پیش از دبستان؛ 
ســال نو مبارك. در سالي كه گذشــت، فصلنامة رشد آموزش پیش دبستاني در 
راستاي هدف ها و سیاســت هاي راهبردي توانست به موفقیت هاي چشمگیري 
دست یابد. ارزیابي از این مجلة علمي و تحلیلي و اطال ع رساني كه براي مربیان، 
والدین، مدرسان و دانشجویان و كارشناسان تهیه و تنظیم مي شود، نشان داد كه 
مخاطبان خود را در زمینه هاي دانش بخشــي، بهپویي و آموزش و استرس زدایي 
دربارة كودكان از رضایت و خشــنودي ثمربخشي برخوردار كرده است. مقاله ها 
و یادداشــت هاي سردبیري با توجه به تقاضا و نیاز و نیز مصوبات جلسات هیئت 
تحریریه، با بحث هاي اجتماعي، آموزشــي، خانوادگي و جهاني آمیخته گردیده 
و همراه با بازخورد نســبت به محتواي آن ها، راهنماي خوبي براي ادامة تحلیل 

مسائل آموزشي و خانوادگي و اجتماعي و فرهنگي در آینده است.
مقاله هاي ارزنده اي كه از صاحب نظران دانشگاهي، مربیان باتجربه و كارشناسان 
آگاه به دست ما رسید، در ارتقاي سطح آگاهي مخاطبان این مجلة 64 صفحه اي 

سالی سرشار از شادی و خبرهای 
خوش برايتان آرزو دارم

 قدردان زحمت ها و تالش ها و شاكر نقدهای ارزنده هستيم

یادداشت سردبیر
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بسیار تأثیرگذار بوده است. طراحي هاي جالب و عكس هاي معني دار و یاري دهنده 
در كنار متن ها و نوشــته ها توانســت خوانندگان را راضي نگه دارد كه به عنوان 
ســردبیر، از خدمات كلیة عزیزان به ویژه آقاي ایمان اوجیان، طراح گرافیك و 

همكارانشان قدرداني و تشكر مي كنم.
جلسات و نشســت هاي علمي كه به همراه اعضاي هیئت تحریریه و نیز 

میهمانان گران قدر برگزار شــد، زمینة بحث هاي مفید و بررسي دربارة 
مطالــب و نیازهاي مخاطبان و رفع كاســتي ها را فراهم آورد. مایلم 

از همــة این همكاران و میهمانان گران قــدر و نیز مدیر داخلي 
مجله، خانم الهام الیكایي، به خاطر همراهي هاي بي دریغشان 

سپاسگزاري كنم.
در بخش معرفي كتب نو و ســایت هاي اطالعاتي، همراهان 

عالقه مند مجله توانســتند كتاب های با ارزشــي را به خوانندگان 
معرفي كنند كه در به روزرســاني و ایجــاد چالش هاي ذهني 

مخاطبان سهم بسزایي داشته است.
با امید به اینکه در بهار و سال نو، و در بازبیني اعمال، گفتار 

و رفتارمان با كودكان مثبت نگري را پیشــه كنیم و در احقاق 
حق كودكان كوشــاتر باشــیم. همچنین بتوانیم مؤلفه هاي 
شادي بخشــی چون مهرباني، همدردي، كار گروهي، تشویق 

بــه خالقیت، نظرخواهي و احترام و رعایــت انصاف و عدالت و 
رفع تبعیض و تفاوت ها را افزایش دهیم و برای ایجاد محیط هایی 
سرشــار از ذوق و شوق و نشاط و دوري از زور و اجبار و قلدري 
هرچه بیشتر تالش كنیم. باشد که بتوانیم مفهوم و هدف زندگي 

با دیگران، به همراه دیگران و تفكر دربارة خود و محیط پیرامون و 
جهان را در كودكان از سال هاي پایه تقویت كنیم.

از همة مربیان، مدیران و كارشناســان و تالشــگران حوزة كار با كودك برای 
زحمت ها و تالش هاي بي دریغشان در جهت پرورش كودكان و روحیه بخشي به 

خانواده هاي آنان تشكر و قدرداني مي كنم.
امیدوارم در ســال نو نیز با ارائة پیشــنهادها و كارهاي ارزنــدة خود ما را در 
امر اطالع رســاني و انتقال دانش  به جامعة علمي و ارتقای ســطح دانایي دربارة 

كودكان، جامعه و خانواده ها یاري رسان باشند.
ســالي خوش، سرشار از نشاط و شادماني و لذت از ارتباط با دیگران و كاهش 

غم ها و رنج ها را براي همة مخاطبان مجله و عالقه مندان به كودك آرزومندم.
سردبیر
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