
41

 دورۀ بیست وششم، شماره ی 2 
زمستان 1391

نتيجة مسابقه هاي مجله
خوانندگان گرامي و عالقه مند به بخش سرگرمي هاي مجله، نتیجه مسابقه بهترین 

برگردان مجله شماره 98 به این شرح اعالم مي شود: 

98
به آگاه��ي همراهان گرامي و عالقه مندان به 
بخش س��رگرمي هاي مجله مي رساند در مسابقة 
بهترین برگردان مجلة ش��ماره 98، نامه هاي این 

عزیزان دریافت شد: 
خانمها؛ مریم قاسمي و معصومه قاسمي از 
سمیرم، اکرم  ملک زاده ترکماني از ترکمانچاي، 
عصم��ت دربیگ��ي نامق��ي از س��اري، مری��م 
پیکارپرس��ان از ابه��ر، مینا رس��ولي از همدان، 
نوش��ین منصورزاده و زهره سادات وحید کیاني 
از ته��ران. و آقايان؛ رمضان اودك از شوش��تر، 
خالد صالحي از بوکان، نادر حسن پور از تهران، 
یعقوب اودك از مینودشت، محمد محمدیان از 

باشت و حمزه قاسمي.
ضم��ن قدردان��ي از توج��ه و عالق��ة همة 
شرکت کنندگان این مس��ابقه، متن آقاي یعقوب 
اودك از بقی��ة برگردان ه��ا مناس��ب تر بود و به 
عنوان برنده، جایزه اي تقدیم ایشان خواهد شد. 

در ادامه، برگردان این متن از نظرتان مي گذرد.
»تابعی��ت جهان��ي« دو آم��وزش را ب��راي 
ش��هروندان فراه��م مي کند: آم��وزش جهاني و 
آموزش توس��عة پایدار؛ و بر اصول مشترك هر 

سة این حوزه ها تأکید مي ورزد. ارتباط میان این 
حوزه ها، فراگیراني آش��نا ب��ا مهارت ها، دانش، 
ارزش ه��ا و نگرش هاي مورد نی��از براي درك 
موضوعات پیچیدة جه��ان � که اغلب، فراتر از 

اصول شخصي هستند � ایجاد مي کند.
آموزش شهروندي، درك کودکان و نوجوانان 
را از حقوق و مسئولیت هایشان، در سطح محلي، 
ملي و جهاني گس��ترش مي دهد و تصمیم گیري 
آگاهان��ه و توانایي فعالیت مس��ئوالنه آنان را در 

سطح جهاني و منطقه اي تقویت مي کند.
آموزش جهاني، کودکان و نوجوانان را براي 
زندگي و ش��رکت فعال در یک جامعة جهاني و 
چند فرهنگي آماده مي کند و توسعه دهندة درك 
و آگاهي از جهان و موقعیتي اس��ت که کشور ما 

در آن قرار دارد.
آموزش توسعة پایدار، به کودکان و نوجوانان 
ق��درت مي دهد تا براي ارتباط با مردم و محیط، 
ارزش قائل شوند و به آنها انگیزة زندگي پایدار 
و مشارکت در ایجاد جامعه اي متعادل و مطلوب 
را مي دهد، در محدودة مرزهاي محیطي حال و 

آیندة سیارة ما.«
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