
سرمقاله

فرصت های برد - برد

 مصوبۀ 8۲8 »شورای عالی آموزش و پرورش«،
نقطۀ عطفــی در تاریــخ آموزش و پرورش 

در مســیر پیوند بخش دولتــی و غیر دولتی، 
بهره گیــری از ظرفیت های علمی و کارشناســی 

جامعــه و قرار دادن آن ها در خدمت نظام تعلیم و تربیت 
به شمار می آید. این آیین نامه فرصت های بی شماری را در اختیار 
آموزش و پرورش و پدیدآورندگان منابع آموزشــی و تربیتی قرار 
می دهد تا به کمــک یكدیگر و هم افزایی توانمندی ها، گام هایی 
اساسی در جهت رشــد علمی و معنوی نوباوگان ایران اسالمی 
بردارنــد و از این منظر بــه فرصت های برد ـ بــرد و منافع دو 
طرفه دســت یابند. اما همه می دانیم، مهم تر از تصویب مصوبه، 
اجرایی کردن و اهتمام برای تحقق مفاد آن در همۀ ساحت های 

آموزشی و تربیتی است.
ضمــن ارج گذاری به تمام تالش های گذشــته بــرای تقریب 
دیدگاه هــا و منافع این دو بخــش، باید اذعان کرد که برگزاری 
جشــنواره های کتاب رشــد و کوشــش بــرای دســتیابی به 
اســتانداردهای قابل قبول در گزینش آثار برتر و تقدیر از آن ها، 
در این مســیر، از جایگاه ویــژه ای برخوردار بوده اســت. بنابر 
نظرســنجی های سال جاری و ســال های گذشته، برگزاری این 
جشنواره ضمن تشــویق پدیدآورندگان و دست اندرکاران عرصۀ 
تولید منابع آموزشــی و تربیتی، نقش بسزایی در فرهنگ سازی 
و  معرفی و شــناخت متقابل پدیدآورندگان ـ مصرف کنندگان 
منابع آموزشــی و تربیتی استاندارد داشته است. رضایت و تأیید 
85 درصد شــرکت کنندگان در مراســم پایانــی، کیفیت کلی 

برگزاری جشنواره و انتخاب آثار، مؤید این ادعاست.
با وجود این، مسائل حل نشدة بسیاری هستند که گره گشایی 
از آن ها، عبور از این مســیر را آســان تر خواهــد کرد. کماکان 
بخش اعظمی از ناشران از استانداردها و معیارهای تولید کتاب 
آموزشی و تربیتی مفید و حتی هدف ها و رویكردهای برنامه های 

درســی کم اطالع اند و تعداد قابل توجهی 
از اولیا و متأســفانه برخی از معلمان، حل 
مســائل آموزشی را از کتاب های حل المسائل 
می جویند. سرمایه گذاران فراوانی ترجیح می دهند 
سرمایه های خود را در تولید منابع آموزشی غیراستاندارد 
هزینه کنند و دریغا رسانه ها ـ به بهایی ناچیز ـ به تبلیغ منابعی 
می پردازند که نه تنها ســودی برای کاربر ندارند، که بافته های 
نظام تعلیم و تربیت را رشته می کند و هزینه های هنگفت و زمان 
بســیاری را که برای آن ها صرف شده است، به هدر می دهند و 
آینده ای را که قرار است توسط این تربیت یافتگان مدیریت شود، 

تباه می سازند.
مالحظه می شــود که هم گام ســازی و همراه سازی هر یک از 
نهادها نیازمند تالش ویژه و راهبردها و برنامه های خاصی است. 
واحدهــای مربــوط در آموزش و پرورش اهتمام خــود را بر این 
موضوع متمرکز کرده اند، اما برداشتن گام نهایی، همراهی دیگر 

نهادها و عزمی عمومی را می طلبد.
خدایا چنان کن سرانجام کار

تو خشنود باشی و ما رستگار
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