
 تحــول در آموزش و پــرورش نیازمند تغییر 
نقش معلمان است. برخی از این تغییر نقش ها در 
قالب چرخش های تحولی در مبانی نظری ســند 

تحول )ص 487( به صورت زیر بیان شده اند:
1. از معلم به عنــوان انتقال دهندة صرف دانش، 
به معلم به عنوان مربی، اســوه و ســازمان دهندة 

فرصت های متنوع تربیتی؛
2. از معلــم به عنوان مجــری تصمیمات برنامة 
درســی، به معلم به عنوان تصمیم ســاز در فرایند 

برنامة درسی؛
3. از معلم به عنوان کارمنــدی اداری، به معلم 

به عنوان شخصیتی علمی و تربیتی.
 بر اساس چرخش های تحولی فوق، ویژگی هایی 
در سند برنامة درسی ملی )ص 12( برای معلمان 

ذکر شده اند:
 در مســیر انبیا و ائمة اطهار )علیهماســالم( 
اسوه هایی امین و بصیر برای دانش آموزان هستند.
 با شــناخت و بســط ظرفیت هــای وجودی 
دانش آموزان و خلق فرصت هــای تربیتی، زمینة 
درک و انگیزة اصالح مداوم موقعیت آنان را فراهم 

می آورند.
 زمینه ساز رشد عقلی، ایمانی، علمی، عملی و 

اخالقی دانش آموزان هستند.

 راهنما و راهبــرد فرایند یاددهی- یادگیری 
هستند.

 بــرای خلق فرصت های تربیتی، مســئولیت 
تطبیق، تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی 

و تربیتی را بر عهده دارند.
 یادگیرنده و پژوهشگر هستند.

در نظــام آمــوزش  و پــرورش، بــرای تحقق 
چرخش های تحولی، بایــد اقداماتی، با تأکید بر 

ویژگی های ذکرشده، صورت گیرند؛ از جمله:
- جذب و تربیت معلم در تراز ســند تحول، از 
سوی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی؛
- آموزش و توسعة مداوم شایستگی های معلمان، 

از سوی مرکز نیروی انسانی وزارت متبوع؛
- سنجش صالحیت های حرفه ای معلمان و ارائة 

گواهی صالحیت حرفه ای به آنان؛
- کاهش تمرکز در نظام برنامه ریزی درســی و 
مشــارکت معلمان در طراحی و تدوین برنامه های 

درسی؛
- حل مشکالت انگیزشی و رفاهی فرهنگیان

 
 در این میان، ظرفیت مجالت رشد از جمله مجلة 
رشد معلم نیز می تواند در این تحول نقش آفرین باشد. 
لذا با تحلیل نقش ها و ویژگی های ذکرشده، اهداف 
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و راهبردهای کالن این مجله تبیین شده است 
تا زمینة گفتمان تحولی برای معلمان، مربیان، 
مشــاوران و مدیران مدرسه ها و صاحب نظران 
عرصة تعلیم و تربیت فراهم شــود و با ارســال 
مطالب کاربردی در قالب هایی چون روایت پژوهی، 
تجربه نگاری، درس کاوی و درس پژوهی، ما را در 

غنی سازی این مجله یاری دهند.

اهداف مجلة رشد معلم
 تقویت و توسعة شایستگی های تخصصی 

و حرفه ای معلمان و مربیان؛
 تقویت و توسعة شایستگی های مربوط به 

منش و هویت معلمی؛
 تقویت و نهادینه سازی مشارکت معلمان 

در نظام برنامه ریزی درسی؛
 زمینه ســازی بــرای کاربســت نظرات 
کارشناســی معلمان، مربیان و صاحب نظران 
در اصــالح برنامه های مربوط به زیرنظام های 

سند تحول.

زمینه ها و موضوعات پیشنهادی
 تکنیک هــا و روش های نو در تدریس و 
ارزشیابی در بستر فضای مجازی )شبکة شاد، 

معرفی نرم افزار و...(
 اشــاعة مفاد اســناد تحولــی در فرایند 
 یاددهــی- یادگیری )رویکــرد فطرت گرایی

و ...(
 نوآوری در روش های تدریس با رویکرد 

موقعیت محور و تلفیقی
 ارزشیابی فرایندی و عملکردی

 انواع مهارت های معلمی
 منش و هویت معلمی

 چگونگی برنامه ریزی درســی در سطح 
مدرسه )بوم(

 احیای معلم در نقش مشاور
 ویژگی هــای معلم در تراز ســند تحول 

بینادین آموزش و پرورش
 چالش های حوزة فعالیت معلمان

 کاربست بیانیة گام دوم انقالب اسالمی، 
در   ... و  مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســت های 

آموزش وپرورش
 گزارش از معلمان خالق و پیش کسوت

 نقد و تحلیل کتاب های درسی
تحقــق  کیفیــت  و  میــزان  تحلیــل   

شایستگی ها در دانش آموزان
 تحلیل ویژگی های نسل جدید
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