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یادداشت سردبیر

 اصغر ندیری

 در روزهایي كه آموزش در فضاي مجازي جریان 
كه  مي دهد  نشان  را  خود  ضرورت  این  دارد، 
دانش آموزان از فعالیت هاي مهارتي دور نمانند. این 
فعالیت ها در فضاي مجازي نباید دستخوش آسیب 
یا غفلت شوند. منظور ما در  این میان ایجاد توان 
بیشتر در سخن گفتن و رساندن مقصود  و همین طور 
نوشتن است. آن چه كه به گواهي مطالعات پرلز در 
دانش آموزان ما به نسبت میانگین جهاني كم دیده 
مي شود. حال كه فناوري به مدد تعلیم  وتربیت آمده 
است تا با حفظ فاصله ي اجتماعي و جلوگیري از 
یاددهي-  جریان  كووید19بتوانیم  بیماري  شیوع 
كه  نیست  این  معنایش  ببریم؛  پیش  را  یادگیري 
فراخوان  یا  مطالب  كپي كردن  با  ما  دانش آموزان 
متون واصوات آماده در گوشي هاي همراه یا رایانه ها 
ادامه نشاطي در  از خود حركت و مهارت و در 
یادگیري  بروز ندهند. ما   نباید  بي اعتنا به پیامدها، 
سرنوشت علمي دانش آموزان خود به ویژه پایه اولي ها 

را به گوشي هاي هوشمند  بسپاریم. 

مدرسه ی خوانا
بسته ی تحولی خوانا

سوي  از  «خوانا«  طرح  اجراي  نتیجه ي 
آموزش و پرورش  ابتدایی  آموزش  معاونت 
درک  خواندن،  و  مطالعه  به  عالقه مندسازي 
مطلب و مهارت هاي زباني و ایجاد و تقویت 

زمینه هاي آن خواهد بود.
در  دانش آموزان  از  بسیاری  اساسی  چالش 
مهارت های  در  آن ها  ضعف  ابتدایی،  دوره ی 
زبانی  مهارت های  و  مطلب  درک  خواندن، 
بر اساس  تا  شد  باعث  موضوع  این  و  است 
الزامات سند تحول بنیادین، تصمیم به اجرای 

بسته تحولی خوانا گرفته شود.
به گــفته ي  معــاون  آموزش ابتــدایی  وزیـر 
آموزش و پرورش در حـال حاضر دانش آموزان 
روخوانـی و نوشـتن را می توانند انجـام  دهند، 
امـا مهـارت اسـتفاده از كلمـات را به خوبـی 
نیاموخته انـد و در بیـان درخواسـت های خـود 
و درک مطلـب و فهـم آن مشـکل  دارنـد كـه 
ایـن نقـص را در بسـیاری از  فارغ التحصیـالن  
مقاطـع  باالتر هم مشــاهده می كنیم. مهــارت 
صحبـت كـردن و گـوش كـردن دو مهـارت 

اساسـی بـرای برقـراری ارتبـاط و مکالمـه و 
فراهـم كـردن بسـتر گفت وگـوی سـازنده بین 
افـراد جامعـه اسـت و در سـال هایي تمركـز 
تـا  اول  پایه هـای  در  بیشـتر  آموزشـی  نظـام 
سـوم دوره ابتدایـی بـوده اسـت. امید اسـت با 
همـت همـه ي همـکاران، راهبـران آموزشـی، 
آمـوزگاران عزیـز و دسـت اندركاران حـوزه ي 
آمـوزش ابتدایـی بتوانیـم شـاهد افزایـش این 
مهـارت هاي كلیـدی در دانش آمـوزان ابتدایی 
باشـیم، زیـرا انسـاني كـه بهتر گـوش مي دهد 
)توجـه دارد(، آگاه تـر، ژرف اندیش تـر و داناتر 
اسـت و رسـا تر سـخن مي گوید و انسـاني كه 
كالم رسـا دارد اعتماد به نفـس بیشـتري دارد و 

بـه مقصـود زودتـر نائـل خواهدآمد.

روزهای گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی                                               
پــدر و مــادرها و گاهي پـدر و مادر بزرگ ها 
ـ  كرونـا  شـیوع  بـه  دلیـل  ـ  روزها ایـن  در 
هـر  و  هسـتند  خـود  فرزنــدان  كنار  بیشـتر
از گــاهي در ایـن جمع هـاي كـوچــک  بــه 
خــاطره گویـي مي پردازنـد. دانش آمـوزان بـا 
دیدن و شـنیدن برنامه هاي رادیو و تلویزیــون 
یا تبلیغــات صوتي و تصــویري در رسـانه ها 
و حتـي موضوعـات درسـي خـود در ارتبـاط 
بــا چگونگـي چیسـتي بزرگ تریـن واقعـه ي 
كشـور  در بهمن مـاه مشـتاق مي شـوند تـا از 

بزرگترهایشـان سـؤاالتي بپرسـند. هـر كدام 
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از نسـل هاي اول یا دوم و حتي سوم انقــالب 
اسـالمی خاطـره و یادكـردي از این حــادثه ي 
عظیـم دارند. امــا آموزگــاران گرامـي در این 
مجـازي  آمـوزش  فضـاي  در  و  خصـوص 
چگــونه خــواهند توانست زمـان آمـوزش را 
بــا یـادآوري ایـن واقعـه ي عظیم به كـودكان 
و در واقـع نسـل چهارمي هـاي  ایـن مرزوبوم 

بشناسـانند؟ 
ــای  ــالمی روزه ــالب اس ــر انق ــه ي فج  ده
خاســته ي  پــا  بــه  ملــت  سرنوشت ســاز 
ایــران اســت. بازگشــت افتخارآمیــز امــام 
خمینــی)ره( بــه ایــران اســالمی و اعــالم 
تشــکیل دولــت موقــت و بیعــت نیــروی 
شکســت  و  بزرگــوار  امــام  بــا  هوایــی 
حکومــت نظامــی بــا حضــور شــکوهمند 
امــام  فرمــان  بــه  صحنــه  در  مــردم 
ــر  ــوزگاران گرامــي بــا ذك خمینــی)ره(. آم
ــوري در  ــالمي  ش ــالب اس ــاي انق ویژگي ه
دل دانـش آمـــوزان بــه پا مـــي كنند و آنـــان را 
ــه  ــي ك ــاد روزهای ــه ی ــا ب ــد ت ــر مي انگیزن ب
ــگ  ــن و زن ــه را مزی ــود خان ــاز ب ــه ب مدرس
انقــالب اســالمی را در ســراي خــود بــه صــدا 
درآورنــد. كالس هــای درس مجــازي فرصتــي 
اســت تــا هــر كســي از دریچــه ي نــگاه و دل 
ــریع ترین  ــه س ــش را ب ــده و صدای ــود  ای خ
شــکل بــه بســیاري از كاربــران و همســاالن 

خــود برســاند.
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